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Abstract 
In today's society, technology has evolved rapidly. In just a few years we've gone from phones 

with cord and desktop computers to smartphones and iPads. Younger children today are in 

daily contact with the digital tools, because parents and big sisters usually own an iPhone or 

iPad. The purpose of my study, based on a qualitative method in the form of interviews, has 

been to investigate the use of digital tools in teaching at the schools. The survey was conduc-

ted through interviews with seven active teachers in four different schools where the teachers 

were given the opportunity to share their experiences and opinions in the field. The result 

shows that teachers in the schools feel that working with digital tools is fun and motivating 

for the students, and that it helps them to understand more clearly. However, the use of digital 

tools looks very different in schools, and there are different factors and shortcomings, where 

lack of time and experience are mainly examples that affect teachers' use of digital tools in 

teaching. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle har tekniken utvecklats snabbt. På bara några år har vi gått från telefoner 

med sladd och stationära datorer till interaktiva skrivplattor och läsplattor. Yngre barn är idag 

i daglig kontakt med de digitala verktygen då föräldrar och storasyskon oftast äger exempel-

vis en iPhone eller iPad. Syftet med min studie har, utifrån en kvalitativ metod i form av in-

tervjuer, varit att undersöka hur användningen av digitala verktyg ser ut i undervisningen ute 

på skolorna. Undersökningen gjordes genom intervjuer med sju aktiva lärare ute på sex olika 

skolor där lärarna gavs möjlighet till att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter inom 

området. Resultatet visar att lärare ute på skolorna upplever att arbete med digitala verktyg är 

lustfyllt och motiverande hos eleverna, och att det bidrar till en tydligare förståelse. Använd-

ningen av digitala verktyg ser dock väldigt olika ut ute på skolorna och att det finns olika fak-

torer och brister, där tidsbrist och erfarenhet främst är några exempel, som påverkar lärares 

användning av digitala verktyg i undervisningen.  

Nyckelord: digitala verktyg, intervju, lågstadiet, matematik, sociokulturellt perspektiv 
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1 Inledning   

Den digitala tekniken är något som vi människor använder oss av dagligen för att underlätta 

vår vardag. Mobiltelefoner, datorer och läsplattor är bara några exempel på digitala verktyg 

som idag finns i de flesta hushåll och även ute på de flesta arbetsplatser, och därmed även ute 

på skolorna. Tidigare har tekniken varit ett stöd för läraren i sitt arbete men har med tiden 

även tagit allt större plats som ett verktyg i den ordinarie undervisningen. Av läroplanen 

framgår det att skolan har ett ansvar för att eleverna efter genomgången grundskola ska kunna 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande (Skolverket, 2011). Det står också att skolan har i uppdrag att förbereda eleven på att 

leva och verka i samhället, vilket då även bör inkludera kunskap om den moderna tekniken 

som tar stor plats i samhället.  

I april 2016 släppte Skolverket, med uppdrag från regeringen, ett förslag på en nationell IT-

strategi (Skolverket, 2016). Syftet med strategin är att lärare och elever i skolan ska få en ut-

vecklad digital kompetens. Tillgången till de digitala verktygen ska vara mer likvärdig på sko-

lorna och även bidra till att elevresultaten ska bli bättre samt att verksamheterna ska effektivi-

seras. Strategin sträcker sig fram till år 2022. Skolverket har även i uppdrag att följa upp IT-

användning och IT-kompetensen ute på skolorna vart tredje år för att mäta vilka förutsättning-

ar elever och lärare har samt vilken IT-användning som finns. Uppföljningen som gjordes 

2015 visar att användningen av digitala verktyg ökar hos lärare och elever i skolan men att det 

fortfarande finns faktorer som begränsar användandet. Teknisk support samt pedagogiskt IT-

stöd vad gäller användningen av de digitala verktygen är de två främsta faktorerna som fram-

går i rapporten (Skolverket, 2015a). 

Ett av målen i matematikundervisningen är att eleverna ska kunna använda olika uttrycksfor-

mer i matematiken, samt att kunna kommunicera matematiken med elever och lärare (Skol-

verket, 2011). Projekt som utförts med yngre elever visar att inkludering av digitala verktyg i 

matematikundervisningen skapar möjlighet för eleverna till att hitta olika och nya sätt till att 

uttrycka sin matematik och på så sätt bidra till en ökad måluppfyllelse (Ryan, 2012). Lärandet 
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har även visat sig bli mer lustfyllt och effektivt, då eleverna hinner och orkar lösa fler uppgif-

ter med hjälp av en dator jämfört med att skriva allt för hand. 

Att inkludera digitala verktyg i undervisningen kan bidra till att matematiken blir visuell på 

ett nytt sätt för eleverna (Heldmark, 2015). Genom att använda digitala verktyg där arbeten 

kan läggas upp på exempelvis interaktiva skrivtavlor gör att eleverna tillsammans ser och 

upplever varandras matematikuppgifter och problemlösningar på ett mer synligt sätt, vilket 

även lättare öppnar upp för diskussion bland eleverna. Även de elever som anses vara blyga i 

klassrummet ges möjlighet till att synas och höras genom att delge och diskutera sina och 

andra elevers svar på ett nytt sätt. Tidigare forskning visar dock att det finns en viss ojämlik-

het bland pojkar och flickor ute på skolorna när det kommer till användningen av verktygen 

och den digitala kompetens som eleverna besitter (Samuelsson, 2014). Resultat har visat att 

pojkar har högre kompetens vid användning av digitala verktyg jämfört med flickor. 

Avsikten med min undersökning är att få en bild av hur lärare använder digitala verktyg i sin 

matematikundervisning. Digitala verktyg är något som blir allt mer tillgängligt ute i skolorna, 

med tanke på den vision som förväntas uppnås 2022. Undersökningen kommer därför kunna 

belysa erfarenheter och åsikter från matematiklärare för de yngre eleverna, men även lyfta 

fram problem som kan uppstå i samband med inkludering av de digitala verktygen. I under-

sökningen kommer också motiv till att använda digitala verktyg i matematikundervisningen 

att framträda 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur verksamma lärare som arbetar i årskurs 1-3 använ-

der sig av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

Mina forskningsfrågor som jag har valt ut till min studie är: 

• Vad har lärare för motiv till att använda digitala verktyg i undervisningen? 

• Vilka digitala verktyg används i matematikundervisningen? 

• Hur beskriver lärare att de använder de digitala verktygen i matematikundervisningen?  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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de digitala verktygen i förhållande till vårt samhälle 

och till skolan, samt vilken betydelse den digitala kompetensens har för läraren och elevens 

lärande. Slutligen kommer jag att redovisa tidigare forskning som gjorts inom området digita-

la verktyg i matematikundervisningen. 

2.1 IT-användningen i samhället 
Förra århundradet var det industrialiseringen som var den stora utvecklingen i samhället. Idag 

är det digitaliseringen som tar en allt större plats i vårt samhälle och som just nu är en av de 

mest kritiska frågorna i vår tid (Regeringskansliet, 2017b). Digitaliseringen innebär stora möj-

ligheter men också många utmaningar. Utvecklingen har underlättat för medborgare att delta i 

problemlösningar och nytänkande vid utmaningar i samhället, samtidigt som många fortfa-

rande väljer att avstå från att använda sig av verktygen på grund av otillräcklig digital kompe-

tens (Ljungberg, 2016). 

Eleverna i dagens skola tillhör en generation som är födda efter digitaliseringens genombrott i 

samhället (Diaz, 2012). Diaz menar att eleverna är uppväxta med den moderna tekniken och 

att det för många är det mer självklart att vara uppkopplade på internet än att vara frånkopp-

lad. Hon kallar den här generationen för de digitalt infödda. De flesta elever som tillhör den 

här generationen har digital teknik tillgänglig i hemmet, som exempelvis datorer, mobiltelefo-

ner eller läsplattor. Men det finns också elever som inte har den tillgången i hemmet. För att 

förbereda alla elever på de utmaningar och möjligheter som väntar ute i det digitaliserade 

samhället menar hon att lärare behöver anpassa och uppdatera sin undervisning utefter sam-

hällets utveckling. Det handlar både om att skolans uppdrag är att ge alla elever samma förut-

sättningar till att aktivt kunna delta i samhället, varav digitala kompetenser blir av stor bety-

delse (Skolverket, 2011) och att allt större delar av samtal, debatter och aktiviteter idag sker 

via internet eller sociala medier. Enligt Skolverket (2017) förstärker det demokratins legitimi-

tet att alla medborgare kan delta i samhället. Vidare menar de att politiska beslut då kan på-

verkas av yngre medborgares åsikter och värderingar.  
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Hur samhället ser ut när våra lågstadieelever i skolorna idag kommer ut och börjar utforska 

arbetsmarknaden om ungefär 15 år menar Diaz (2012) är svårt att förutse, vilket gör det svårt 

och veta vilka kompetenser mer exakt eleverna bör ha med sig. Då utvecklingen av tekniken i 

nuläget snabbt går framåt kan det antas att det digitala kommer vara synligt, om inte allt mer, i 

framtiden. Det blir då av stor betydelse att inkludera de digitala kunskaperna i undervisningen 

för att ge eleverna kompetensen och därmed skapa bra förutsättningar inför elevernas framtid. 

2.2 IT-användningen i skolan 
Skolan ska sträva efter en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). I läroplanen framgår att 

eleverna i skolan ska ges möjlighet till lärande i användning och hantering av modern teknik. 

I kursplanen för matematik står det att eleverna genom undervisning ska utveckla sin kunskap 

i att använda digital teknik till att kunna undersöka problem, utföra beräkningar samt att kun-

na tolka och presentera data. Det står även att eleven ska utveckla kunskapen i att beskriva 

och formulera vardagliga och matematiska situationer med hjälp av olika matematiska ut-

trycksformer. Mer konkret inriktat mot elever i årskurs 1-3 står det att eleverna ska utveckla 

strategier för olika matematiska problemlösningar samt att kunna använda en fungerande ma-

tematisk metod för att utföra olika beräkningar.  

En rapport från Skolverket (2010) visar att matematik är ett ämne där IT-användningen är mer 

ovanlig än i många andra ämnen. För elever som går i årskurs 7–9 samt gymnasiet så visade 

det sig att nio av tio elever sällan eller aldrig använder digitala verktyg i matematikundervis-

ningen och att närmare hälften av alla elever i årskurs 4–6 sällan eller aldrig använder digitala 

verktyg i något ämne i skolan. Samtidigt så upplever dessa nio av tio elever i årskurs 7–9 samt 

närmare hälften av elever i årskurs 4-6 att de har en god digital kompetens och känner sig 

trygga i att använda verktygen. För elever i årskurs 1–3 visar rapporten att användningen av 

verktygen i undervisningen varierar mellan skolor, där vissa skolor använder de vid enstaka 

tillfällen och andra skolor några gånger i veckan. Även elever i den yngre åldern anser att de 

själva har en god digital kompetens, och att de kan skilja på IT-användningen i skolan och i 

hemmet. Det framgår i rapporten att god digital kompetens för de yngre eleverna innebär att 

kunna spela spel, skriva på datorn samt att kunna sätta på och stänga av verktyget.  
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PISA 2012 visade att IT-användningen i skolan har ökat sedan 2009. Resultatet visade att in-

kludering av digitala verktyg i undervisningen gav ett lägre elevresultat. De elever som an-

vände digitala verktyg minst var de som presterade bäst på de pappersbaserade- och digitala 

proven som utfördes i matematik. En förklaring till varför IT-användningen inte visar några 

positiva resultat i samband med matematik menar OECD är för att det saknas en digital kom-

petens i hur IT ska användas på rätt sätt (Skolverket, 2015b).  

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen (2017a) om att göra förtydliganden vad gäller skolans 

uppdrag i att stärka elevens digitala kompetens. Dessa förtydligande och förstärkningar kom-

mer göras i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner som gäller för grundskolan 

och gymnasieskolan. Samhället idag innefattar en teknisk utveckling och digitalisering som 

bidrar till förändringar i både arbets- och samhällslivet. Denna utveckling ställer i sin tur hög-

re krav på skolan som förväntas ansvara för elevens utveckling när det kommer till den digita-

la kompetensen, varav dessa förtydliganden och förstärkningar ska ge bättre förutsättningar 

inom området till alla som arbetar inom skolans verksamhet. Dessa förutsättningar stärker 

även arbetet mot en nationellt likvärdig utbildning. Undervisningen får högre kvalitet och 

eleverna blir allt mer förberedda på ett aktivt deltagande i samhället. 

2.3 Digital kompetens 
Alla i Sverige ska ges möjlighet till att utveckla och kunna använda sin digitala kompetens 

(Regeringskansliet 2017b). Med digital kompetens menar Jämterud (2010) att människan kan 

använda samhällets teknik på ett säkert och kritiskt sätt i arbetslivet, på sin fritid samt i kom-

munikationsändamål. Begreppet digital kompetens innefattar därför två delar: kunskaper och 

färdigheter. Det första begreppet, kunskaper, definierar Jämnterud (2010), som att en männi-

ska vet hur tekniken och de digitala verktygen fungerar, vilken roll de har samt vilka möjlig-

heter de skapar i vardagslivet. Vidare definierar han det andra begreppet, färdighet, som att en 

människa kan söka information med hjälp av de digitala verktygen och kunna bearbeta, värde-

ra och använda informationen på ett kritiskt sätt.  
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Ala-Mutka, Punie och Redecker (2008) skriver att strategier för att lära sig den digitala kom-

petensen behöver prioriteras och sättas in så tidigt som möjligt i skolan. De menar att det väx-

ande behovet av digital kompetens ökar och att de digitala färdigheterna inte enbart bör inklu-

dera i vissa skolämnen, utan inkluderas i all undervisning. Eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla sin kompetens i att kunna använda de digitala verktygen på ett kritiskt, konfidentiellt 

och kreativt sätt. För att lyckas med det krävs det att läraren har en god digital kompetens.  

2.3.1 Lärarens digitala kompetens 

För att skolor ska lyckas med att stärka och utveckla elevernas digitala kompetens krävs det 

också att lärarna själva besitter en god digital kompetens (Jämterud, 2010). Utifrån lärarens 

perspektiv finns det två sidor av den digitala kompetensen som läraren behöver arbeta med för 

att höja sin kompetens. Dels den kompetens som läraren besitter vad gäller kunskaper och 

färdigheter som tidigare nämnt i texten. Utöver den behöver läraren en digital kompetens i att 

kunna lära ut och främja utvecklingen av elevernas digitala kompetens. För att nå dit menar 

han att läraren främst behöver använda och inkludera digitala verktyg i sin undervisning. Lä-

raren behöver även ge eleven uppgifter som förutsätter att de behöver använda de digitala 

verktygen, samt kontinuerligt föra samtal med eleverna om vilka möjligheter och risker som 

finns i och med användningen av de digitala verktygen.  

Mishra och Koehler (2006) skriver att det finns en problematik med att lärare bara tittar på de 

digitala verktygen och inte på hur de används. De menar att det inte räcker med att enbart in-

troducera och inkludera verktygen i undervisningen, utan hur-frågan bör istället vara i fokus. 

Den digitala kompetensen behövs för att veta hur de digitala verktygen kan användas i under-

visningen. Utöver den digitala kompetensen skriver Krumsvik (2008) att lärarna behöver ha 

ytterligare en digital kompetens, precis som Jämterud (2010) skrivit. Det handlar även om att  

utveckla ett mer pedagogiskt didaktiskt innehåll för sin digitala kompetens för att kunna han-

tera hur verktygen kan skapa förutsättningar i förhållande till skolans ämnen och elevernas 

lärande.  
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2.4 Digitala verktyg för lärandet 
Anledningen till att många lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen handlar 

oftast om att motivera eleverna och att kunna variera och individualisera undervisningen me-

nar Jedeskog (1998). Att använda det digitala i undervisningen skapar ofta en positiv inställ-

ning hos eleverna samt en ökad nyfikenhet till lärande. Pålsson (2010) skriver att det är just 

motivationen och nyfikenheten hos eleverna som skapar de bästa förutsättningarna när det 

kommer till att lärandet hos eleven ska bestå och fortsätta utvecklas genom livet. Undersök-

ningar som utförts där elever har fått arbeta med digitala verktyg visar att elever motiveras av 

att få arbeta med verktygen i undervisningen (Jämterud, 2010). Eleverna får arbeta med verk-

tyg som för dem är naturliga och som skapar nya användningsområden och nya lärstilar. In-

kludering av verktygen i undervisningen bidrar även till att lättare kunna anpassa arbetsfor-

merna för varje elev då de skapar möjligheter till att kunna arbeta på ett mer visuellt sätt. Ele-

ven kan istället för att enbart arbeta med penna och papper arbeta med exempelvis ljudklipp, 

bilder och upplästa problemlösningar vilket både höjer elevens motivation och förståelse. 

2.5 Tidigare forskning 
Nedan tar jag upp tidigare forskning som har undersökt användningen av digitala verktyg  i 

matematikundervisningen på olika sätt inom skolan. 

2.5.1 Lärarnas perspektiv 

Perselli (2014) har undersökt hur användningen av digitala verktyg kan komma att påverka 

lärarna och undervisningen. Lärarna som deltagit i studien har förväntningar om att digitala 

verktyg kan effektivisera undervisningen. Dock påpekar de lärare som deltagit i studien att tid 

är något de saknar, och som kan komma att begränsa deras användning av digitala verktyg i 

undervisningen. Lärarna anser att de inte har tillräckligt med tid till att undersöka och testa 

nya digitala verktyg samt att utveckla sina egna erfarenheter och digitala kompetenser när det 

kommer till att kunna hantera och använda de digitala verktygen i sin undervisning, vilket le-

der till att man undviker och begränsar användandet och istället använder de verktyg som de 

redan har erfarenhet av och känner sig trygga i. Dessa erfarenheter kan variera, och ibland 
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enbart leda till att elever får använda digitala verktyg på ett ensidigt sätt, till exempel enbart 

till att söka information på datorn. Forskning visar att lärare som använder och inkluderar oli-

ka material och verktyg i sin undervisning är främjande både för sin egen utveckling, samt för 

elevernas lärande (Davis & Krajcik 2005). Davies och Krajcik skriver att lärare behöver arbe-

ta och utveckla sin kunskap med olika sorters material och verktyg, och sätta in de i olika 

sammanhang, för att få en förståelse för när ett visst material och verktyg är lämplig i olika 

undervisningssituationer.  

Vidare i Persellis (2014) studie framkom även att lärarna har höga förväntningar när det 

kommer till elevernas kunnande inom IT, vilket ibland kunde leda till missförstånd mellan 

lärare och elev om dessa förväntningar inte uppfylldes. Lärare kunde även i vissa situationer 

låta IT-kunniga elever hjälpa till i undervisningen.  

2.5.2 En utmaning för läraren 

Brevik och Davies (2016) har i en studie undersökt hur digitala verktyg kan synliggöra ele-

vernas kunskapsutveckling. Studien består av fyra fallstudier där forskarna har använt sig av 

observationer, gruppintervju med eleverna samt intervju med berörd lärare. Resultatet av stu-

dien visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen i alla fyra fallen bidrar till en 

ökad förståelse och motivation hos eleverna, men att arbetet blir en utmaning för läraren i tre 

av de fyra fallen. Lärarna i de tre fallen menar att det är svårt att observera elevernas lärande 

när det kommer till användningen av digitala verktyg då det är svårt att uppmärksamma om 

eleverna förstår undervisningen. I dessa fall har digitala verktyg använts till att söka informa-

tion, ett arbete med ett nätbaserat ordmoln som löpte ut i en kollektiv process samt till att an-

vända ett vanligt skrivprogram för att skriva en text. Precis som i Persellis (2014) studie vad 

gäller att tid och bristande erfarenhet kan bidra till en begränsad användning av digitala verk-

tyg i undervisningen, kan även Brevik och Davies (2016) resultat vad gäller lärarns upplevel-

se av bristande kontroll över elevernas utvecklingsprocess bidra till en minskad användning. 

Även om eleverna i gruppintervjuerna menade att digitala verktyg som en resurs i undervis-

ningen har bidragit till deras kunskapsutveckling och bidragit till en ökad förståelse var det 
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ändå inget som majoriteten av lärarna i studien tyckte sig kunna uppmärksamma och fånga 

upp i undervisningen i klassrummet. Användningen av de digitala verktygen i undervisningen 

kan då förlora i värde om läraren upplever att hen förlorar kontrollen vad gäller att uppmärk-

samma elevernas kunskapsutveckling och förståelse. 

2.5.3 Digitala verktyg i förhållande till kunskapsmålen 

Lindberg & Stenslund (2016) har undersökt hur digitala verktyg kan bidra till att elever i års-

kurs 1-3 når kunskapsmålen i matematik. Lärarna i studien nämner behovet av en tydlig pre-

sentation och förståelse hos eleverna vad gäller syftet med undervisningen, vare sig de arbetar 

med digitala verktyg eller annat praktiskt i klassrummet. Vidare visar resultatet fördelar med 

att inkludera digitala verktyg i undervisningen. Lärarna anser att matematikundervisningen 

lättare går att individanpassa efter varje elevs behov. Genom att använda sig av digitala verk-

tyg blir det då inte lika påtagligt för för eleverna att de befinner sig på olika nivåer då de inte 

märker av det på samma sätt som när de arbetar i en tryckt matematikbok som är densamma 

för alla elever. Ytterligare en fördel som visas i studiens resultat är att digitala verktyg bidrar 

till en mer varierad undervisning i matematiken, vilket lärarna ser som ett stort behov när det 

kommer till matematikundervisningen för att lättare kunna möjliggöra lärandet för eleverna.  

Precis som i Brevik & Davies (2016) studie, så visade resultatet även här att digitala verktyg 

bidrar till en ökad motivation hos eleverna. Samtidigt lyfter lärarna i Lindbergs och Sten-

slunds (2016) studie en oro till att lägga ett alltför stort fokus på just motivationen. Att enbart 

se motivationen som en fördel kan resultera i att lärarna ibland använder digitala verktyg som 

en del av sin undervisning enbart för att motivera eleverna. Risken blir då att lärarna inklude-

rar verktyg som inte bidrar till att eleverna når kunskapsmålen, utan att de inkluderas enbart 

för att motivera eleverna. Samtidigt så har Blomgren (2016) i sin studie uppmärksammat att 

det inte just är de digitala verktygen som motiverar eleverna i undervisningen. Resultatet visar 

att undervisningen som är varierad och meningsfull och bedömning som är konstruktiv och 

framåtsyftande är de faktorer som är mest motiverande för eleverna. Vidare nackdelar som 

syns i  Lindberg & Stenlunds (2016) studie är de tekniska problem som lätt kan uppstå i sam-
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band med användningen av de digitala verktygen, och som lätt kan skapa en frustration hos 

både elever och lärare. Tidsaspekten är även den, precis som i Persellis (2014) studie, en 

nackdel som nämns av lärarna. Att hitta bra läromedel som bidrar till elevernas utveckling i 

förhållande till kunskapsmålen är svårt och tidskrävande.  

2.5.4 Språkutvecklande arbete med digitala verktyg 
Att låta eleverna skriva på datorn är något som kopplas till ämnet svenska. Agélli Genlott & 

Grönlund (2016) har i en studie undersökt hur och om metoden även kan bidra till elevernas 

utveckling i matematik genom att använda sig av STL-modellen (Skriva sig Till Lärande). 

Resultatet av studien visar en större likvärdighet mellan pojkar och flickor när lärare väljer att 

inkludera digitala verktyg i matematikundervisningen. Studien visar också en förbättring på 

elevernas resultat i matematik bland de elever som använt sig av STL-modellen. Även delak-

tighet och inkludering hos eleverna ökade i samband med att undervisningen inkluderade di-

gitala verktyg då elever som har det svårt vid läsning kan få sin och andra elevers texter upp-

lästa. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den teoretiska bakgrund som ligger till grund för min 

studie. Vidare i kapitlet visas även hur jag använt det teoretiska perspektivet som utgångs-

punkt i min studie. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij intresserade sig för lärande och utveckling både ur ett biologiskt perspektiv och ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i hans arbeten 

som berör utveckling, lärande och språk. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att 

människan lär i samspel med andra, där fokuset främst ligger på samspelet mellan kollektivet 

och individen (Säljö, 2000).   

3.2 Verktygets betydelse 
Begreppet verktyg har en betydande roll när det kommer till ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö, 2000). Det innefattar både de intellektuella och fysiska resurser, artefakter, som män-

niskan har tillgång till, och som vi delvis använder för att förstå vår omvärld och hur vi agerar 

i den. I det sociokulturella perspektivet finns ingen bestämd gräns för hur mycket en männi-

ska kan lära.  

Säljö (2000) menar att alla de resurser som finns hos individen, den sociala interaktionen och 

i den materiella omvärlden kan sammanfattas med begreppet kultur. Med kultur menas alla de 

ideér, kunskaper, värderingar och andra resurser vi upplever och erfaras genom interaktion 

med omvärlden. Till begreppet kultur hör de fysiska redskapen, artefakter, som inkluderar alla 

olika verktyg vi handskas med i omvärlden. Exempel på dessa verktyg är olika former av in-

formations- och kommunikationsteknologi, vilket digitala verktyg hör till. Det är dessa arte-

fakter som i samspel med de immateriella resurserna visar att människan behöver samla på sig 

erfarenhet om dessa för att kunna använda dem för sina syften i vardagen. Eftersom dessa kul-

turella redskap ständigt utvecklas leder det även till att människans kunskap på motsvarande 

sätt kommer behöva utvecklas och förändras. Hur väl människan kan hantera och behärska 
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tillgången av de resurser som finns blir avgörande för hur väl människan kan använda resur-

serna för sitt syfte.  

Artefakterna, som jag i texten benämner som digitala verktyg, är mänskligt skapade. Bilar, 

datorer, telefoner och tv-apparater är exempel på dessa verktyg, som är skapta för att männi-

skan bland annat ska kunna förflytta sig, kommunicera och söka/sprida information. Säljö 

(2000) skriver att dessa artefakter, i samspel med våra intellektuella resurser, har kommit att 

bli nödvändiga för människan för att lösa problem och hantera sociala praktiker vilket är de 

mest utmärkande dragen i det sociokulturella perspektivet. Människan använder alltså sina 

intellektuella resurser, människans tankar, ideér och värderingar, och bygger in dessa i arte-

fakter, verktyg, för att få dem att fungera som resurser i olika sociala praktiker, resurser som 

överstiger människans naturliga förmåga. Till exempel om vi ska bygga ett hus behöver vi ta 

hjälp av artefakter, verktyg, som spik och hammare vilket människan själv har skapat för att 

kunna sätta ihop något, som brädor i detta exempel. Samtidigt behöver vi införskaffa informa-

tion om hur vi bygger vi bygger ett hus med hjälp av verktygen, vilket vi kan få i kommunika-

tion och interaktion med andra som har bättre erfarenhet och mer kunskap inom området. 

Tidningen och nätet, vilket vi idag kan hitta i en dator, surfplatta eller mobiltelefon, är artefak-

ter men som har fått sitt betydande syfte och innehåll genom människors tidigare kunskap 

som står för informationen som framkommer, de intellektuella resurserna.  

Det sociokulturella perspektivet menar på att människan aldrig kan undvika att lära, då vi 

ständigt deltar i olika former av verksamheter ute i samhällslivet som ger erfarenheter som vi 

tar med oss (Säljö, 2000). Lärande och utveckling sker i de sociala praktikerna där människan 

går från att vara åskådare, till att bli deltagare och slutligen till att kunna behärska den aktuel-

la aktiviteten på egen hand. Denna utveckling sker med hjälp och ledning av en person med 

mer erfarenhet och kunskap inom området, som exempelvis en lärare. Den moderna tekniken 

tar, som tidigare nämnts, allt större plats i vårt samhälle. Då denna teknik kräver en allt större 

digital kompetens ställer samhället allt större krav på att människan har förutsättningar till att 

behärska den sortens teknik och hur den fungerar i olika miljöer, samt ges möjlighet till att 

utveckla sin kompetens. Utvecklingen av nya redskap, verktyg, ändrar hela tiden vår relation 

�12



till omvärlden vilket i sin tur ställer högre krav på att människan hänger med i utvecklingen 

för att kunna behärska redskapen.   

3.3 Det sociokulturella perspektivet i min studie 
Genom att använda mig av det sociokulturella perspektivet som ett analysverktyg i min studie 

kan jag i min undersökning se hur de digitala verktygen, artefakterna, används av lärare i ma-

tematikundervisningen. Jag kan också få en syn på hur verktygen kan påverka undervisning-

en, samt hur förutsättningarna för att utveckla elevernas digitala kompetens med hjälp av de 

digitala verktygen ser ut utifrån lärares perspektiv. Detta genom att få en uppfattning och 

kunna tolka lärarnas egna berättelser i förhållande till vad det sociokulturella perspektivet sä-

ger gällande lärande och utveckling med hjälp av artefakterna, de digitala verktygen. 
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4 Metod 
Mitt syfte med studien var att undersöka och försöka förstå lärares användning av digitala 

verktyg i matematikundervisningen på lågstadiet. Jag har därför valt att använda mig av en 

kvalitativ metod som utgångspunkt. Den metod som jag har valt att använda mig av i min stu-

die är intervjuer. Larsen (2009) skriver att när en forskare vill ha en helhetsförståelse av något 

fenomen är kvalitativ metod att föredra. Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att 

forskaren ges möjlighet till att konkretisera och ställa följdfrågor eftersom forskaren i kvalita-

tiva metoder möter informanten ansikte mot ansikte. Nackdelar med kvalitativa metoder kan 

vara att intervjuare kan påverka resultatet genom att exempelvis ge de svar som de tror att in-

tervjuaren vill höra, ge svar som döljer brister på kunskap eller att svaren utformas på det sätt 

som de tror är mest accepterat. Ytterligare en nackdel är att kvalitativa metoder oftast är mer 

tidskrävande än kvantitativa, vilket jag i mitt arbete bör ha i åtanke. Genom att använda mig 

av intervju som metod kan jag som intervjuare få en fördjupad förståelse av informantens age-

rande, motiv, erfarenheter och upplevelser.  

4.1 Intervju 
Den metod av intervju som jag har valt att använda är av semistrukturerad karaktär. Genom 

att använda mig av en semistrukturerad intervju som metod ges den lärare som deltar, infor-

manten, utrymme och möjlighet till att själv få formulera sina svar på de frågor jag förberett 

att ställa (Larsen, 2009). Att metoden är semistrukturerad öppnar även upp för ett djupare svar 

då jag som intervjuare ges möjlighet till att ställa följdfrågor under den pågående intervjun. 

Intervjuerna kommer att ske i samtal där jag och informanten är de som deltar. Att använda 

sig av samtalsintervjuer menar han kan vara till en fördel när jag kommer till den punkt då jag 

ska börja analysera mitt resultat, då jag har ett rikt material av datainsamling i och med att 

informanterna själva har fått formulera sina svar utifrån sina egna erfarenheter och åsikter.  

I mitt arbete med intervjuer och datainsamling så har jag valt att samarbeta med en student 

som arbetar med liknande forskning. Vi har tillsammans utformat en intervjuguide innehål-

lande sju frågor. Då vi båda har fått en uppfattning om att det är svårt att få tag på lärare som 
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vill och har möjlighet att ställa upp i intervjuer valde vi att ingå ett samarbete där vi utför fem 

intervjuer var som vi sedan delar med oss av. På så vis får vi tio intervjuer var, vilket är det 

antal som Åkerlund (2016) rekommenderar att man har i en kvalitativ studie där intervju an-

vänds som metod. 

4.2 Urval 
Det är mina frågeställningar som avgör vilket urval jag väljer att använda mig av i studien. De 

som deltar är verksamma lärare som undervisar i matematik på lågstadiet. Vid arbete av en 

kvalitativ studie där intervjumetod används finns inga regler för vilka informanter man får 

använda sig av, utan urvalet kan göras slumpmässigt. Dock behöver jag ändå tänka över mitt 

val av informant. Antalet informanter i en kvalitativ studie får inte vara för många, men inte 

heller för få (Larsen, 2009). Vid mitt val av att använda intervju som metod bör jag även ha i 

åtanke att arbetet kommer att vara tidskrävande, dels vad gäller själva intervjuerna samt vid 

mitt arbete av transkribering som sker efter avslutad intervju.  

I min studie var det från början tänkt att jag skulle ha tillgång till tio intervjuer. Som tidigare 

nämnt var ett samarbete med en annan student planerat, vilket jag på grund av vissa omstän-

digheter var tvungen att avbryta under arbetets gång. Detta resulterade i att jag enbart fick 

tillgång till sju intervjuer, på grund av den tidsbrist som situationen förde med sig. Det var 

även svårt att få tag på lärare som ville ställa upp, då jag fick väldigt dålig respons på mina 

förfrågningar. Situationen kom även att påverka mitt informationsbrev där det står att jag har 

ett samarbete vad gäller intervjuerna, vilket nu längre inte stämmer. 

4.2.1 Informanternas bakgrund 

De sju lärare som valde att delta kom från 6 olika skolor, varav en av dessa även delade med 

sig av erfarenhet från en tidigare skola. Jag har i mitt arbete valt att hålla både informanterna 

och skolorna anonyma, och kommer i studien att benämna lärarna vid citat som lärare A-G. 

Alla informanter är kvinnliga lågstadielärare som arbetar på kommunala skolor. I en av inter-

vjuerna fick jag intervjua två lärare, som i texten benämns som lärare C och lärare D, samti-

�15



digt på grund av tidsbrist från deras sida, vilket jag inte upplevde som problematiskt då de var 

noga med att svara på frågorna utifrån sina egna erfarenheter. Alla lärare har olika många års 

erfarenhet inom skolan.  

4.3 Genomförande 
Undersökningens datainsamling har hämtats utifrån mina intervjuer. Jag hade sedan tidigare 

utformat en intervjuguide, tillsammans med en student, innehållande åtta stycken frågor som 

vi noga utformat på ett sätt för att få ut så mycket information som möjligt. Jag valde att an-

vända mig av semistrukturerad intervju, då jag som forskare själv kan anpassa mina frågor lite 

utefter vad som kommer upp i intervjun (Larsen, 2009). Jag började med att skicka ut förfråg-

ningar via e-post till lågstadielärare på slumpmässigt utvalda skolor där jag i mailet efterfrå-

gade lågstadielärare som undervisade i matematik. För de lärare som svarade att de ville ställa 

upp skickade jag ut ett informationsbrev där deltagarna informerades om att det var frivilligt 

att ställa upp, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Brevet informerade 

även om syftet med min studie, samt att lärarna kommer förbli anonyma i mitt arbete. Längst 

ner fanns även kontaktuppgifter till mig och min handledare. Sedan bestämdes dag, tid och 

plats som passade läraren. Innan intervjun sedan startade fick informanten skriva på en sam-

tyckesblankett. Intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplats i ett enskilt rum där vi ej 

kunde bli störda. Inspelningen gjorde jag via mobiltelefon som jag hanterade på ett diskret 

sätt för att få informanten att känna sig så trygg som möjligt. I min intervju utgick jag ifrån 

min intervjuguide där informanten fick formulera sitt svar. Jag ställde ofta följdfrågor samt 

bad informanten att konkretisera sitt svar genom att bland annat ge exempel för att jag som 

intervjuare skulle få en tydligare förståelse. Under intervjun ställde jag ibland följdfrågor som 

jag hade förberett för att få ett mer utvecklat svar, samt frågade efter exempel på deras förkla-

ringar. ”Varför då?”, ”Hur menar du då?”, ”Kan du ge något exempel?” I och med det så gavs 

jag som forskare en djupare förståelse samt en större datainsamling. Jag reflekterade dock 

mycket över att inte ställa frågor som kunde komma att påverka min informant allt för myc-

ket. Det hände även att informanten själv ibland vidareutvecklade sitt svar och automatiskt 

kom in på en annan fråga som fanns med på min intervjuguide. 

�16



Efter avslutad intervju lyssnade jag noga igenom inspelningarna samtidigt som jag förde an-

teckningar inför mitt arbete med transkribering. Jag var även självkritisk till hur jag själv sam-

talat i varje intervjun för att se om jag kunde förbättra något inför nästa. Materialet av datain-

samling kommer jag att behålla fram tills dess att mitt arbete är godkänt. Därefter kommer jag 

att radera allt material.  

4.3.1 Analysprocess 

Det första steget i min analysprocess, efter att jag transkriberat mina intervjuer, var att jag för-

sökte få en helhetsbild av mitt insamlade material. Jag började med att jämföra lärarnas svar 

utefter frågorna från min intervjuguide. På så vis kunde jag sortera ut det material som jag 

ansåg låg utanför syftet med min undersökning. För att underlätta arbetet med att sortera mitt 

material försökte jag hålla mig till ett teoretiskt styrt analysperspektiv, vilket var att fokusera 

på när digitala verktyg beskrivs av lärarna i intervjuerna. 

Därefter: 

• skrev jag sammantagna svar utefter frågorna i min intervjuguide 

• svaren delade jag sen upp i två grupper; likheter och olikheter. Här började jag sortera ut 

vilka likheter som fanns i lärarnas svar, samt vilka olikheter som fanns.  

• efter att ha sorterat ut svarens likheter och olikheter kunde jag se tre tydliga teman ; utbu-

dets roll, motivet till att använda digitala verktyg samt utmaningar och dilemman med att 

använda digitala verktyg.  

• jag gjorde därefter en tematisk beskrivning och sammanfattning av materialet inför mitt re-

sultatskapitel. Innan jag började skriva tog jag fram nyckelcitat från mina intervjuer, som 

jag ansåg var representativa för de teman jag valt att använda i mitt resultat.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
En undersöknings validitet innebär att mäta det man vill mäta. Det innebär en reflektion i hur 

mina frågor som ställs ger svar på studiens syfte. Insamlad data i en undersökning bör vara 

relevant för de frågeställningar man valt för att nå en hög validitet (Larsen, 2009). Vid val av 
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frågor valde jag och den student jag planerade ett samarbete med, att ställa frågor där infor-

manten gavs möjlighet till att kunna formulera sitt egna svar. Det fanns inga frågor som enbart 

gick att svara Ja eller Nej på, utan informanten behövde formulera sitt svar utifrån sina egna 

erfarenheter och åsikter. I en kvalitativ studie menar Larsen (2009) att det kan vara lättare att 

nå en hög validitet, då man under under arbetets gång kan göra ändringar. Då jag använde mig 

av intervjuer gavs jag möjlighet att under arbetets gång göra ändringar på mina frågor, då jag 

exempelvis kunde upptäcka att det fanns andra detaljer som var viktiga i min undersökning. 

Dessa detaljer kunde jag då hämta genom att ställa följdfrågor eller be informanten att förtyd-

liga sitt svar genom att ge exempel.  

En undersöknings reliabilitet handlar om hur tillförlitlig min undersökning är. Larsen (2009) 

skriver att för att nå en hög reliabilitet rekommenderas att låta andra forskare genomföra 

samma studie, för att se om resultatet blir detsamma. Att nå en hög reliabilitet är inte lika en-

kelt vid en kvalitativ studie. Då detta är min första forskning kan det antas att det finns fakto-

rer som påverkar min reliabilitet som jag kan ta lärdom av och förhindra vid framtida forsk-

ning. Vid mina intervjuer kan intervjuare exempelvis ha påverkats av situationen på olika sätt 

som då kan ha betydelse för de svar det gav mig. Informanten kan ha vara stressad över något 

som hänt tidigare under dagen, vilket kan komma att påverka svaren. Ser situationen an-

norlunda ut någon annan dag, kan även svaren komma att se annorlunda ut. Jag som intervju-

are kan även komma att påverka mina resultat, och därmed påverka reliabiliteten, genom att 

påverka intervjuaren med mitt kroppsspråk eller att mitt val av att ställa frågan har föranlett 

informantens svar. Då jag heller inte har hittat många tidigare studier med liknande frågeställ-

ningar, och inte heller har genomfört studien tidigare, är det svårt och veta hur tillförlitlig mitt 

resultat är. Larsen (2009) poängterar dock att reliabilitet även innebär att behandla sin datain-

samling på ett noggrant sätt. Jag har under arbetet varit noga med att hantera min datainsam-

ling genom att spara mina inspelningar under hela arbetets gång för att inte riskera att glömma 

bort vad som har sagts, samt vem som har sagt vad. En noggrann hantering av datainsamling-

en kan säkerhetsställa en hög reliabilitet (Larsen, 2009).   

�18



4.5 Forskningsetisk reflektion 
Studien är genomförd utifrån Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper. Vad gäller 

Vetenskapsrådets informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet informerades informanterna om studien samt att deltagandet var frivilligt. Detta framgick 

tydligt i det informationsbrev som skickades ut (se bilaga 1). Då deltagandet sker i form av 

intervjuer och då med ett aktivt deltagande blir samtyckeskravet en viktig del, varav jag har 

valt att använda mig av en samtyckesblankett (se bilaga 2).  

Inför mina intervjuer skickades informationsbrevet ut till slumpmässigt valda lärare. I infor-

mationsbrevet framgick en kort presentation av mig och syftet med min studie. De fick även 

information om vilken metod som skulle användas samt hur datainsamlingen skulle ske. Jag 

var också tydligt med att informera om hur datainsamlingen skulle hanteras efter avslutat ar-

bete, vilket jag har valt att förstöra, samt att deltagandet i mitt arbete skulle förbli avidentifie-

rat. De intervjuer som har utförts har jag utfört tillsammans med en student, då vi valde att 

dela upp arbetet och göra några intervjuer var. Vi har dock inför intervjuerna använt oss av 

samma intervjuguide för att ge alla informanter samma förutsättningar.  

I samband med mina intervjuer fick den lärare som valt att delta även fylla i en samtyckes-

blankett innan vi började. Samtyckesblanketten informerade bland annat att informanten sam-

tycker till att medverka i studien, samt att jag som forskare får använda datainsamlingen till 

mitt forskningsändamål, samt till andra forskningsändamål där forskaren har tilltagit sig 

samma förpliktelser.  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5 Resultat 
  

I detta kapitel presenteras resultatet från min studie. Resultatet består av den data som jag fått 

från min transkribering och mitt arbete med intervjuer  av de sju lärarna. Jag kommer först att 

redovisa en kort presentation för vilka digitala verktyg lärarna i studien använder sig av i ma-

tematikundervisningen. Vidare kommer jag att presentera lärarnas beskrivningar om hur de 

använder de digitala verktygen, samt motivet till varför de har valt att inkludera verktygen i 

matematikundervisningen.  

5.1 Digitala verktyg i undervisningen 
Den första frågan informanterna fick svara på vid intervjuerna var vilka digitala verktyg som 

de   inkluderar i sin matematikundervisning. Många lärare behövde här ett förtydligande i vad 

jag menade när jag använde begreppet digitala verktyg. Mitt svar på frågan var att digitala 

verktyg innefattar de tekniska verktyg som används som hjälpmedel i undervisningen i sko-

lan, vilka bland annat kan vara läsplattor, datorer och interaktiva skrivtavlor som utifrån det 

sociokulturella perspektivet är exempel på artefakter, verktyg (Säljö 2000). 

Nedan visas en tabell för hur ofta lärarna använder de digitala verktygen i sin matematikun-

dervisning. 

Tabell 2  

Hur ofta lärarna använder de digitala verktygen i undervisningen 

Hur ofta 
används de 
digitala 
verktygen

Varje dag Någon gång i 
veckan

Mer sällan än en 
gång i veckan

Aldrig

Interaktiva 
skrivtavlor

5 1 0 1

Läsplattor 0 4 1 2

Datorer 0 0 4 3
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Tabellen visar att interaktiva skrivtavlor är det verktyg som oftast inkluderas i matematikun-

dervisningen. Det är också det enda verktyget som lärare i studien använder sig av varje dag. 

Av de fem lärare som arbetar med läsplattor så är det fyra som arbetar med det någon gång i 

veckan, och en som arbetar med verktyget mer sällan. Av de fyra lärare som nämnt att de an-

vänder datorer i undervisningen så har alla fyra svarat att de använder det mer sällan än en 

gång i veckan. 

5.1.1 Hur de digitala verktygen används utifrån lärarnas beskrivningar 

De lärare som arbetar med interaktiva skrivtavlor hade alla en tavla installerad i klassrummet. 

Den interaktiva skrivtavlan används i samtliga fall främst som stöd vid genomgångar och in-

troduktioner. Då samtliga av dessa lärare hade tillgång till den digitala versionen av aktuell 

matematikbok kunde man snabbt och smidigt ta upp den på den interaktiva skrivtavlan. Arbe-

tet med en gemensam genomgång med hjälp av en interaktiv skrivtavla upplever lärarna som 

en möjlighet till att lättare fånga upp alla elever samtidigt. Detta är något som görs både i hel- 

och halvklass.  

När vi arbetar gemensamt på SMART-boarden känns det som att alla elever lättare hänger med, jämfört 
med om vi har en genomgång där alla får sitta med en varsin mattebok framför sig. Det känns som att 
jag får mer koll och bättre syn på alla elever när de tittar framåt och utgår från samma sak. (Lärare E) 

Förutom genomgångar så framgick det av intervjuerna att lärare även använder skrivtavlan till 

att arbeta med problemlösning där eleverna blev aktivt engagerade genom att få visa och del-

ge sina tankar och lösningar via tavlan inför resterande i klassen. Lärarna upplever att denna 

metod av arbete lättare öppnar upp för diskussion jämfört med när eleverna individuellt sitter 

med sin matematikbok. Möjligheten till att kunna diskutera och resonera tillsammans i klas-

sen ansåg lärarna lättare gjorde att alla elever blev delaktiga och skapade förutsättningar för 

alla elever att synas och höras. Metoden bidrar till att lättare öppna upp för diskussion mellan 

elev och lärare, elev och elev samt mellan elev och det aktuella verktyget som användes. 

När eleverna själva får komma fram och visa sina lösningar och hur de har tänkt inför klassen upplever 
jag att de lär mycket av varandra. Eleven får möjlighet till att presentera hur den har tänkt, vilket ibland 
kan hjälpa andra elever att få en tydligare förståelse. (Lärare A) 
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För de lärare som inkluderar läsplattor i undervisningen används dessa främst till att spela 

elevspel, som sökmotor samt som ett verktyg vid problemlösning och diskussion. Med hjälp 

av olika spelappar på läsplattorna gavs eleverna möjlighet till att utveckla sin matematiska 

förmåga i att formulera och lösa olika problem, samt att kunna lämpliga matematiska strategi-

er och metoder för att lösa uppgifterna, vilket kan kopplas till syftet i matematik (Skolverket, 

2011). Några av lärarna har tillgång till ett konto, där eleverna i sin tur hade varsin inlogg-

ning. På så vis kan eleverna arbeta individuellt med verktyget, samtidigt som läraren kunde 

överblicka elevernas konton och se deras lösningar och resultat. Lärare upplever att matema-

tikundervisning med läsplattor som verktyg är motiverande hos eleverna, och något som de 

skulle vilja inkludera mer. 

Eftersom alla elever har ett varsitt konto till de olika spelsidorna som jag använder så kan jag enkelt 
individanpassa arbetet för eleverna genom att lägga till uppgifter på deras sida. Det går inte riktigt att 
göra med matteboken då alla elever har samma bok och samma uppgifter. (Lärare A) 

Anledningen till att de väljer att inte göra det beror på tidsbrist och oerfarenhet. Detta kommer 

jag att presentera mer utförligt längre ner i detta kapitel. 

Några av lärarna i studien som har tillgång till elevkonton använder även digitala verktyg som 

ett verktyg vid läxor. Eleverna får då sina läxor individuellt via sin inloggningssida, som de 

sedan loggar in på hemma. På så vis så slipper eleverna lappar och liknande och läraren kan 

enkelt logga in på elevernas sida och stämma av läxan. De lärare som arbetar på detta sätt har 

först kollat så alla elever har tillgång till en dator eller läsplatta i hemmet.  

Att använda datorer och iPads även vid läxor är något som jag nyligen har börjat jobba med. Det under-
lättar mitt jobb eftersom jag slipper sitta med en massa papper och böcker. Sen har föräldrarna varit 
väldigt positiva till det. (Lärare E) 

5.1.2 Utbudet på lärarnas skola 

Utbudet av de digitala verktygen på skolorna varierade. Resultatet visar att majoriteten av lä-

rarna upplever att de har ett bra utbud av de digitala verktygen på skolorna och såg inget pro-

blem med vad gäller möjligheten till att kunna ta in dessa i klassrummet och inkludera dem i 
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sin undervisning. Samtidigt anser några lärare i studien att utbudet av digitala verktyg på de-

ras arbetsplats är bristande och problematiskt då det kom att påverka hur mycket de kom att 

inkludera verktygen i undervisningen. 

Det är nästan slagsmål om de få datorer som finns att låna på skolan. (Lärare A)  

Anledningen till varför utbudet ser olika ut på skolorna är inget som säkert framgår i studien. 

En av lärarna har tillsammans med sina lärare i arbetslaget ett pengakonto där de själva kan 

bestämma över vad vad som ska köpas in till deras klasser. 

Vi har ett pengakonto som jag tror är ganska obegränsat. Vi behöver sällan fråga rektor eller någon om 
det är något vi vill köpa in, utan känner vi att vi behöver köpa in något så gör vi det. (Lärare E) 

 Samtidigt så nämner någon lärare att det främst handlar om en ekonomisk fråga från kom-

munens sida som än inte verkar vilja satsa på digitaliseringen i skolan. Resultatet visar att det 

är de lärare som har ett sämre utbud på sin arbetsplats som använder och inkluderar digitala 

verktyg i matematikundervisningen minst.  

Jag vet inte riktigt varför utbudet är så dåligt. Jag skulle tro att det är en ekonomisk fråga från kommu-
nens sida. (Lärare B) 

5.1.3 Verktyg - ett behov för eleven 

Att användningen av digitala verktyg skiljer sig åt bland de lärare som deltagit i studien var 

något jag snabbt kunde konstatera. Dels då utbudet såg annorlunda ut på skolorna, men även 

att lärarna har olika inställning när det kom till att inkludera digitala verktyg i sin undervis-

ning. En av lärarna visade sig använda verktygen flera gånger om dagen, medan en annan lä-

rare inte använde det alls.  

Eftersom jag knappt själv vet hur man hanterar en dator eller iPad känns det nästan bara dumt att an-
vända det i klassrummet. (Lärare G) 

Även förklaringen till varför man har valt att inkludera verktygen i matematikundervisningen 

skiljde sig åt. Att möta elevers behov var ett motiv som diskuterades.  
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Vill en elev exempelvis lära sig hur en leksak fungerar är det mycket enklare och söka upp det på You-
tube än att läsa och förstå en hel bruksanvisning. (Lärare D)  

Läraren nämner Pokémon Go som exempel, som idag är ett populärt spel bland deras elever. 

Läraren menar dock att även om eleven vet hur en läsplatta fungerar när det kommer till att 

använda appar i form av spel så saknar eleven kunskapen när det kommer till att använda 

verktyget för annat syfte. Lärarna nämner att många företag idag använder läsplattor och dato-

rer som verktyg i sitt arbete och menar att undervisningen bland annat ska förbereda och ut-

veckla elevernas kompetens inför framtida arbetsliv. Lärarna upplever att de har en viktig roll 

när det kommer till att lära ut rätt kunskap och kompetens i syftet med användningen av verk-

tygen och att det finns ett behov av att eleverna besitter en god digital kompetens. Detta är 

något som samtliga lärare poängterar tydligt vid intervjuerna. Lärarna nämner samhället som 

exempel, då digitala verktyg idag har skapat nya möjligheter i och med den digitaliserade ut-

vecklingen som tagit en större plats i samhället och därmed även i arbetslivet.  

5.1.4 Ett motiverande och varierat arbetssätt 

Att inkludera digitala verktyg i undervisningen är något som lärarna upplever som lustfyllt 

och motiverande hos eleverna. De berättar att eleverna visar en nyfikenhet vid undervisning 

som inkluderar verktygen jämfört med läroboken i matematik, vilket har visat sig bidra till en 

mer ökad motivation. Samtidigt nämner en lärare i studien att hon upplever att digitala verk-

tyg har blivit så normaliserat bland eleverna idag, och att de inte längre verkar tycka att det är 

lika spännande eller nytänkande. Hon menar att eleverna är så vana verktygen att det lustfyll-

da i att ta in dem i klassrummen har försvunnit. Bortsett från motivationen så lyfter lärarna att 

de digitala verktygen i undervisningen förutsätter ett mer varierat arbete och skapar möjlighe-

ter till att se och lära matematik på nya, olika sätt för eleverna. Det varierade arbetet skapar i 

sin tur möjlighet för eleven till att utveckla sin matematiska förmåga då eleverna behöver an-

vända sin matematiska kompetens även vid arbete med de digitala verktygen. Lärarna i studi-

en menar också att det varierade arbetet, och att kunna visa matematik på olika sätt, även ska-

par förutsättningar till att eleverna lättare får en förståelse. Det poängteras att alla elever lär 

�24



individuellt och att inkluderingen av digitala verktyg lättare kan hjälpa lärarna att individan-

passa sin undervisning.  

När vi pratade om kordinatsystemet utifrån läroboken hade de svårt för att förstå. Men när vi spelade ett 
spel där de fick öva på kordinatsystemet så förstod de helt plötsligt. Det blir visuellt på ett annat sätt. 
(Lärare A) 

5.1.5 Svårigheter med digitala verktyg 

Som tidigare nämnt i kapitlet ansåg lärare att tidsbrist och oerfarenhet ibland kan vara ett pro-

blem när det kommer till att inkludera digitala verktyg i sin matematikundervisning. Lärarna 

anser att det ligger mycket ansvar hos de själva i att få den digitala kompetens som behövs för 

att kunna använda de digitala verktygen i undervisningen, vilket de upplever tar mycket tid. 

Då få av lärarna får någon fortbildning eller liknande i användningen av de digitala verktygen 

krävs att lärarna själva tar sig tid och utvecklar sin kompetens, både i hur verktygen fungerar 

samt i hur de ska lära ut den digitala kompetensen till sina elever. Några av de lärare som har 

intervjuats är lite äldre än resterande, och menar att de yngre lärarna idag har en fördel i han-

teringen av de digitala verktygen då de är uppväxta i det digitaliserade samhället. Vikten av 

att förstå syftet med användningen av de digitala verktygen poängteras vid några intervjuer, 

då de anser att lärare som saknar den digitala kompetens och självförtroendet i att använda 

verktygen bör avstå från att göra det. Att några av lärare saknar den digitala kompetensen på-

verkar även hur mycket de digitala verktygen inkluderas i undervisningen. 

Det har kanske med åldern och göra. Jag tror yngre lärare har fått gratis erfarenhet och kunskap då de 
har växt upp med den teknik som finns i dagens samhälle, och kan därför använda det i undervisningen 
på ett helt annat sätt än vad vi äldre lärare kan som saknar denna erfarenhet. (Lärare B) 

Jag känner mycket att det är en träningssak. Jag behöver öva mer på att känna mig säker. Det är nog 
ytterligare en anledning till att jag väljer att inte jobba med det, även om jag får möjlighet. (Lärare G) 

Ytterligare problematik som kan uppstå i samband med användningen av verktygen är de tek-

niska problem som kan uppstå. Det är få av de intervjuade lärarna som har en IT-ansvarig på 

sin skola som kan hjälpa till om verktygen krånglar eller går sönder, vilket resulterar i att lä-

rarna själva får försöka lösa de tekniska problem som uppstår. Lärarna menar att detta är nå-
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got som bidrar till stress, då de anser att tiden till att laga och lösa problemen tar för lång tid. 

Några av lärarna berättar även att de har sin interaktiva skrivtavla felplacerad i klassrummet, 

vilket begränsar användningen. Detta är något som de påpekat till rektorn på skolorna vid ett 

flertal tillfällen utan något resultat.  

5.6 Sammanfattning 
Av resultatet framgår att interaktiva skrivtavlor, läsplattor och datorer är de digitala verktyg 

som kom att användas av de lärare som deltagit i studien. En av lärarna arbetade inte med di-

gitala verktyg i sin undervisning på grund av att skolan har ett dåligt utbud av verktygen samt 

att läraren saknar kunskap och erfarenhet. Vid mina intervjuer var det inte heller alla lärare 

som helt förstod vad jag menade när jag pratade om digitala verktyg, utan behövde ha en för-

klaring på begreppet innan intervjun startade. 

Resultatet visar att lärarna ser många fördelar med att använda digitala verktyg i matematik-

undervisningen. Lärarna anser att undervisningen blir mer varierad och motiverande för ele-

verna, samt att lärarna har lättare för att fånga upp eleverna när undervisningen sker med hjälp 

av digitala verktyg. Lärarna nämner då genomgångar och introduktioner som tydliga exempel. 

Lärarna berättar även att de använder verktygen när de tillsammans med eleverna arbetar med 

problemlösningsuppgifter, vilket de anser öppnar upp för diskussion och samtal i klassrum-

met. Några lärare arbetar även med egna elevinlogg till olika appar och spelsidor som de an-

ser bidrar till att lättare kunna individanpassa undervisningen för eleverna. 

Resultatet visar även några områden vad gäller användningen av digitala verktyg som lärare i 

studien lyfter som  som påverkar hur mycket lärarna använder verktygen i undervisningen. 

Den problematik som nämns främst är de brister som finns ute på skolorna. Utbudet på många 

skolor är väldigt litet, vilket påverkar möjligheten till att kunna använda och inkludera de di-

gitala verktygen i undervisningen. Tekniska problem är ytterligare en faktor som påverkar lä-

rarnas möjlighet till användning av verktygen då ingen av skolorna har någon IT-ansvarig till 

hands om problem uppstår. Förutom utbudet och tekniska problem upplever lärarna att tids-

brist är ett problem, då de upplever att de inte har tillräckligt med tid till att hinna utforska och 
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lära sig exempelvis appar, samt att skaffa sig erfarenhet inom området och användandet av 

verktygen då ingen utbildning erbjuds ute på skolorna.  

De motiv som lärarna har till att använda och inkludera digitala verktyg i undervisningen är 

att förbereda eleverna på att kunna använda och hantera de digitala verktygen längre fram i 

sin skolgång, och så småningom även ute i samhälls- och arbetslivet. Många elever har idag 

tidigare erfarenhet i hantering och användandet av digitala verktyg, men oftast handlar det då 

om att kunna ta bilder, spela spel och kommunicera. Lärarna vill utveckla denna digitala 

kompetensen hos eleverna och få en ökad förståelse för verktygets syfte och användbarhet, 

mer än att enbart kunna använda det till att spela spel. Ett exempel som lyfts i studien är att 

bland annat kunna använda verktyget som en sökmotor.  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6 Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att föra en diskussion kring de slutsatser som jag gjort utifrån  

den datainsamling som jag i tidigare kapitel har arbetat med. Jag kommer att diskutera de re-

sultat som jag har kommit fram till i relation till tidigare forskning som jag använt mig av, 

samt utifrån mitt val av metod. Det jag först kommer börja med att presentera är den teoretis-

ka analysen där jag diskuterar mina slutsatser i relation till den teori som jag valt att använda 

mig av i arbetet. Sedan kommer jag att diskutera mitt val av metod, samt avsluta med en slut-

sats för hela arbetet. 

6.1 Teoretisk analys 
I det sociokuturella perspektivet har verktyget en viktig betydelse då verktygen, eller artefak-

ter som Säljö (2000) väljer att använda, innefattar alla de fysiska resurser som människan har 

tillgång till. 

För att människan ska få en förståelse för hur artefakter används behövs kunskap. I intervju-

erna berättade lärarna om hur de digitala verktygen kan underlätta vardagen när det exempel-

vis kommer till att söka information om en leksak. För att kunna söka efter den informationen 

behöver eleven ha kunskap och förståelse i verktygets syfte och dess användning, vilket ele-

verna har möjlighet att utveckla i skola. Eleverna behöver med andra ord en förståelse för de 

artefakter, i detta fall de digitala verktygen, som samhället erbjuder för att på ett aktivt och 

delaktigt sätt kunna använda dessa vid lämpliga situationer. 

Lärare nämner att eleverna behöver förberedas redan i låg ålder på kunskap som kommer att 

behövas längre fram i skolgången, och även så småningom i samhälls- och arbetslivet, och att 

det var ett motiv till varför de inkluderar verktygen i sin matematikundervisning. Jag tolkar 

motivet till att användningen av de digitala verktygen i undervisningen delvis har som syfte 

att utveckla elevernas kunskaper när det kommer till att förstå och hantera verktygen, vilket är 

en del av det sociokulturella perspektivet. Ska eleverna exempelvis söka information om hur 
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en leksak fungerar, eller lära sig att skapa ett dokument, så behöver eleven ha tillgång till en 

läsplatta eller dator samt en utvecklad digital kompetens i hur verktyget används. 

Det är, enligt det sociokulturella perspektivet, i den sociala praktiken som elever utvecklar sin 

kunskap (Säljö, 2000). En fråga är ju då om elever på den skolan som hade väldigt lite till-

gång till digitala verktyg går miste om den kunskapen, och om det kommer att påverka deras 

utveckling i ett senare skede när den digitala kompetensen behövs, jämfört med de elever som 

på andra skolor dagligen får komma i kontakt med de digitala verktygen. Samtidigt så finns 

fortfarande en risk i att även elever på de skolor som har ett stort utbud av digitala verktyg går 

miste om den digitala kompetensen om det är så att läraren som undervisar själv saknar den 

digitala kompetensen, som Jämterud (2010) skriver om. Några lärare i studien nämner bris-

tande erfarenheter som ett dilemma, vilket då kan komma att påverka syftet med de digitala 

verktygen i undervisningen och därmed bidra till att eleverna inte får med sig den digitala 

kompetensen trots att möjligheten till att inkludera digitala verktyg finns.   

6.2 Resultatdiskussion 
Redan innan jag påbörjade arbetet med min studie utgick jag från att lärarna arbetade med 

olika digitala verktyg på skolorna, samt att användningen av de digitala verktygen skulle se 

olika ut. Jag hade även innan arbetet anat att det skulle finnas en viss skillnad i hur ofta var 

och en av lärarna använde sig av de digitala verktygen i matematikundervisningen. Alla ovan-

nämnda antaganden visade sig stämma.  

6.2.1 Skolans utbud av digitala verktyg 

Det fanns skillnader i hur ofta lärarna i studien använde sig av digitala verktyg i matematik-

undervisningen. Det kunde kopplas till de möjligheter lärarna gavs genom skolornas digitala 

resurser. De som arbetade med digitala verktyg dagligen var de lärare som hade ett stort utbud 

av digitala verktyg på sina skolor, medan de som arbetade med verktygen mer sällan – eller 

inte alls, hade ett sämre utbud på sin skola. Diaz (2012) talar om att teknikens utveckling ökar 

i samhället, vilket sätter stor press på skolorna när det kommer till att erbjuda digitala verktyg 
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i undervisningen. Digitala verktyg som inkluderas i matematikundervisningen ger eleven en 

ökad digital kompetens, vilket skapar en bättre förutsättning för elevens framtida möjligheter 

som medborgare i samhället. Olikheten i resurser ger lärarna olika möjligheter att inkludera 

digitala verktyg i undervisningen. Det påverkar lärarnas möjlighet till att kunna forma under-

visningen mot ett av skolans uppdrag: att ge alla elever samma förutsättningar till att aktivt 

kunna delta i vårt samhälle. I och med att utbudet och den digitala kompetensen hos lärarna 

ute på skolorna skiljer sig kan en slutsats dras om att eleverna i skolorna inte ges samma för-

utsättningar.  

6.2.2 De digitala verktygen i undervisningen 

Lärarna som deltagit i studien anser att digitala verktyg bidrar till en ökad motivation hos ele-

verna samt till en mer varierad matematikundervisning. Pålsson (2010) skriver att det är just 

motivationen som skapar den bästa förutsättningen när det kommer till att lära. Då några lära-

re i studien nämner bristande erfarenheter vid användning av de digitala verktygen, kan en 

möjlig slutsats vara att lärare ibland använder verktyget i undervisningen enbart för att ele-

verna blir motiverade. Den didaktiska biten, att lyckas lära ut syftet med verktygets använd-

ning för att utveckla elevernas digitala kompetens, kan vara den som brister. Det här bekräftas 

även av Lindbergs och Stenslunds (2016) studie där lärarna visar en oro för att det läggs för 

stort fokus på motivationen. Lärarnas berättelse i min studie kan antas peka på att en ökad 

motivation vid arbete med digitala verktyg kan bero på att fokus hamnar på verktyget i sig 

(spelet, appen, osv.) och att undervisningsinnehållet, dvs. matematiken glöms bort. 

Lärare kan även tänkas behöva fokusera mer på hur-frågan, som Mishra och Koehler (2006) 

skriver. I min studie ser jag en koppling mellan att läraren anser att den har god digital kom-

petens och att det då främst handlar om att de själva kan hantera verktyget. Jämterud (2010) 

skriver att det är viktigt att läraren besitter en god digital kompetens dels vad gäller lärarens 

kunskap i hur verktyget används för att utveckla undervisningen, dels det didaktiska perspek-

tivet i att ha förmågan att kunna lära ut och utveckla elevernas digitala kompetens. Den digita-
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la kompetensen utifrån det didaktiska perspektivet är då svår att se om lärarna i min studie 

besitter, utifrån lärarnas berättelser.  

Lärarna i studien lyfter fördelen med att lättare kunna fånga upp alla elever med hjälp av digi-

tala verktyg. Det gäller främst vid genomgångar och introduktioner. Resultatet skiljer sig jäm-

fört med vad Brevik och Davies (2016) studie visar, där lärare snarare upplevde digitala verk-

tyg som ett dilemma främst när det kom till att fånga upp elevernas kunskapsutveckling. En 

möjlig anledning till varför studierna skiljer sig åt skulle kunna vara att lärarna berättar om 

olika situationer när det kommer till att fånga upp eleverna. Lärarna i Breviks och Davies stu-

die kan tänkas mena att det är svårt att fånga upp det osynliga, elevernas kunskapsutveckling, 

då eleverna i stort sett arbetar självständigt med digitala verktyg och att det då är svårt att se 

om eleverna förstår och utvecklas sin kunskap. Samtidigt i min studie så kan lärarna tänkas 

syfta mer på det praktiska i situationen, att det underlättar för läraren att få samtliga elevers 

uppmärksamhet jämfört med när eleverna tar upp sin matematikbok och fortsätter räkna där 

de senast slutade. 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna anser att inkludering av digitala verktyg i matema-

tikundervisningen bidrar till en mer positiv inställning och ökad motivation hos eleverna. Lä-

rarna nämner även att matematikundervisningen blir mer lustfylld. Det stämmer överens med 

vad tidigare forskning visar, där Brevik och Davies (2016) studie är ett exempel. 

6.2.3 Verktyg för individualisering 

Lärarna i min studie berättar att de upplever att de digitala verktygen underlättar deras arbete 

när det kom till att individanpassa undervisningen då eleverna kan arbeta på olika sätt, jämfört 

med när alla elever sitter med en likadan matematikbok. Att det underlättar vid individanpass-

ning är något som även visas i Lindbergs och Stenslunds (2016) studie. Lärarna som främst 

nämner fördelen med individanpassning i min studie var de lärare som arbetar med digitala 

verktyg även vid läxor. Lärarna som arbetar med läxor har elever som har tillgång till digitala 

verktyg i hemmet, och kan därmed arbeta på detta sätt. Samtidigt finns ett dilemma med att 
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arbeta med läxor med hjälp av de digitala verktygen. Alla hushåll har inte tillgång till en dator 

eller läsplatta vilket begränsar lärarens möjlighet till att alltid kunna arbeta på det sättet. In-

tressant vore att veta hur lärarna i studien hade valt att arbeta om det visat sig att det fanns 

elever i klassen som inte hade tillgång till någon dator eller läsplatta i hemmet, då skolan ska 

sträva mot en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). Hade läraren exkluderat de elever från 

metoden och låtit de arbeta på något annat sätt, vilket möjligtvis skulle vara att skicka hem 

läxböcker eller läxstenciler? Eller hade läraren anpassat sitt val av metod utefter dessa elever  

och låtit alla i klassen arbetat på ett sätt som fungerar för alla? Det här är något som skulle 

kunna undersökas vidare i framtida forskning. 

6.2.4 Organisatoriska utmaningar 

Något som lärarna i studien upplevde som ett dilemma med att inkludera digitala verktyg i sin 

undervisning var den tidsbrist och de IT-problem som ibland kunde uppstå. Lärarna ansåg att 

tidsbristen, framförallt, var något som kunde vara avgörande för hur mycket lärarna kom att 

inkluderade digitala verktyg i sin undervisning. Det är något som även visar sig i Persellis 

(2014) och Mishra och Koehlers (2006) studier. Lärarna i samtliga studier menar att de inte 

hinner med att undersöka och testa de digitala verktygen innan de inkluderar dem i undervis-

ningen, vilket i sin tur kan vara en påverkande faktor till att de inte får tillräckligt med erfa-

renhet och kompetens när det kommer till själva syftet med att både använda och hantera 

verktyget i undervisningen. Samtidigt är det några lärare i min studie som nämner efterfrågan 

på utbildningar där lärare får möjlighet till att lära sig och hantera de digitala verktygen, samt 

syftet med att inkludera de i undervisningen. Hade lärarna fått ta del av fler utbildningar/kur-

ser så hade kanske iallafall inte tidsbristen varit ett dilemma. Detta då, precis som Steinberg 

(2013) skriver, det främst är lärarens kompetens som avgör för hur man lyckas med använ-

dandet av de digitala verktygen i undervisningen. 

6.3 Metoddiskussion 
I min studie ville jag undersöka hur digitala verktyg används i matematikundervisningen på 

lågstadiet. Studien är kvalitativ, då Larsen (2009) menar att en kvantitativ studie lämpar sig 

�32



bättre när undersökningen har som syfte att ställa frågor där resultaten blir mätbara. Metoden 

jag valde var intervjuer. För att få en informationsrik datainsamling valde jag att använda mig 

av semistrukturerade intervjuer som metodteknik. Tanken var från början att ha ett samarbete 

med en student där vi tillsammans utformade en intervjuguide som vi båda använde oss av. 

Att få kontakt med lärare som ville ställa upp i en intervju var svårare än anat, vilket var an-

ledningen till att vi valde att ingå ett samarbete. Vi skulle utföra fem intervjuer var, så att vi 

tillsammans kunde få ihop tio intervjuer. På grund av vissa omständigheter var jag tvungen att 

avbryta samarbetet. Det resulterade i att jag enbart hann och få ihop sju intervjuer till min stu-

die, vilket skulle kunna påverka studiens validitet (Larsen, 2009). Validiteten hade möjligtvis 

varit högre om jag haft en bredare datainsamling.  Att nå en hög reliabiliteten vid en kvalitativ 

metod skriver Larsen (2009) är svårare än vid en kvantitativ. Under arbetet uppmärksammade 

jag att det finns väldigt lite forskning kring just området digitala verktyg i matematikunder-

visningen i årskurs 1–3, vilket gör det svårt att jämföra och se om mitt arbete är tillförlitligt 

och visar samma resultat som tidigare studier. För att nå en hög reliabilitet menar Larsen 

(2009) att andra forskare skulle behöva genomföra samma studie för att se om resultatet även 

blev detsamma, vilket ingen har gjort. För att försöka nå en hög reliabilitet har jag istället valt 

att noggrant behandla min datainsamling, genom att använda mig av ljudinspelning. Det gav 

mig möjlighet till att lyssna på informantens svar vid flera tillfällen. Jag har upplevt att det har 

fungerat bra för mig vid min transkribering då jag har kunnat gå tillbaka och lyssna på inter-

vjuerna vilket har gett mig möjligheten till att analysera min datainsamling. Mitt val av metod 

har varit mer tidskrävande än vad jag hade räknat med innan jag påbörjade mitt arbete, samti-

digt som det gav mig ett innehållsrikt material att arbeta med. 

Urvalet gjordes slumpmässigt då jag inte ville ha någon påverkan på vilka som skulle få delta 

och inte. Jag har sedan tidigare arbetat tillsammans med en av de sju lärare som deltagit i min 

studie. Jag var osäker på om detta skulle komma att påverka de svar som läraren gav under 

intervjun eller påverka mig som intervjuare. Det är inget som jag sett som ett problem i efter-

hand samtidigt som det skulle kunna vara en faktor, som Larsen (2009) nämner vad gäller för- 

och nackdelar med intervjuer, som kan komma att påverka informantens svar. Hade personen 

i fråga varit okänd för mig sedan tidigare hade svaren kanske sett annorlunda ut.  
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6.4 Slutsats 

De digitala verktyg som visat sig vara mest aktuella när det kommer till digitala verktyg i ma-

tematikundervisningen är främst interaktiva tavlor och läsplattor. Datorer var något som an-

vändes någon gång ibland av några av de lärare som deltagit. Resultatet visar att användning-

en av digitala verktyg ser olika ut hos lärare. De faktorer som visat sig påverka lärarnas an-

vändning av digitala verktyg är utbudet ute på skolorna samt lärarens egna erfarenhet och di-

gitala kompetens. De lärare som arbetar på skolor där utbudet av digitala verktyg är sämre är 

de lärare som visat sig använda digitala verktyg minst i undervisningen. Lärarna som deltagit 

menar också att tidsbrist är ett dilemma och bidragande faktor till att man inkluderar digitala 

verktyg mer än vad man egentligen kanske vill. Det framkommer även efterfrågningar på fler 

utbildningar och kurser inom området, vilket i dagsläget inte förekommer så ofta ute på sko-

lorna som lärare önskar. Ingen av de lärare som deltagit har någon IT-ansvarig på skolan om 

tekniska problem uppstår, vilket ibland påverkar möjligheten till att kunna använda de digitala 

verktyg som finns att tillgå.  

Av studien kan man också lära att lärare upplever att elever blir mer motiverade och nyfikna 

när de får arbeta med digitala verktyg. Samtliga lärare menar också att det är lättare att fånga 

upp alla elever vid genomgångar och introduktioner om digitala verktyg används, jämfört 

med att enbart utgå från läroböcker. Att samhällets utveckling har en stor betydelse när det 

kommer till motivet att använda digitala verktyg i undervisningen är tydligt. Elever i skolan 

idag behöver digital kompetens för att sedan aktivt kunna delta i samhället där teknikens ut-

veckling ökar. Elever behöver kunna hantera samhällets verktyg för att få en förståelse för 

omvärlden, som framgår av det sociokulturella perspektivet. 

Min slutsats av studien är att vissa skolor idag inte prioriterar digitala verktyg, och att det bi-

drar till lärares möjlighet till att kunna inkludera det i sin undervisning. Det finns heller inte 

någon IT-ansvarig ute på många skolor som lärarna kan vända sig till vid eventuella tekniska 

problem, vilket såklart kommer att påverka lärarnas möjlighet till att kunna använda verkty-
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gen på korrekt sätt. Min slutsats är också att digitala verktyg blir allt viktigare i skolorna i och 

med den tekniska utveckling som sker i vårt samhälle, vilket borde resultera i en större an-

vändning av verktygen i undervisningen då det är skolans uppdrag att förbereda eleverna på 

att aktivt kunna delta i samhället. Här verkar det handla om en prioriterings -och ekonomifrå-

ga när det kommer till skolan och kommunen. Fler skolor borde satsa på att köpa in digitala 

verktyg till skolorna, samt att erbjuda lärare utbildning inom området, för att minska avstån-

det på olikheter och otillräckliga kunskaper mellan skolor och lärare som visas i min studie.  

6.4.1 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka användningen av digitala verktyg 

i undervisningen utifrån elevernas perspektiv. Jag tror att om lärare får en tydlighet i hur ele-

verna upplever att få arbeta med digitala verktyg kan det komma att påverka  hur skolor väljer 

att prioritera. Jag tror också att det kan skapa en tydligare förståelse för läraren för hur elever-

nas kunskapsutveckling kan komma att påverkas av de digitala verktygen, vilket i sin tur kan 

göra det lättare att individanpassa undervisningen då digitala verktyg möjligtvis kan bidra till 

en tydligare förståelse för några elever. 
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