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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare förhåller sig till det 

nya tillägget med digital kompetens i kursplanen för ämnet matematik, och om det kommer 

påverka matematikundervisningen. Intervjustudien inriktar sig på grundskollärare i någon av 

årskurserna 1-6. Resultatet av studien visar att lärarna inte är oroliga över sin egen digitala 

kompetens i undervisningssyfte. Detta trots det framkommit att dagens utbud av digitala 

verktyg bland lärarna var varierande men ofta undermålig, samt att informationen kring 

tillägget många gånger hade kunnat varit rikare. Resultatet visar även att lärarna tror på en 

framtida förändring av matematikundervsningen, varav flertalet ser en undervisning där det 

finns ökad möjlighet till individualisering. Trots detta finns det en stark unisonisk önskan av 

mer fortbildning inom området.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate, through qualitative interviews, how teachers relate 

to the addition of digital skills in the curriculum for the subject of mathematics, and what effect 

it is going to have on their  mathematics education. The study focuses on mathematics teachers 

in primary and middle school. The result of the study shows that teachers aren’t worried about 

their own digital skills for the purpose of education. This despite it being revealed that today’s 

range of technology among the teachers varies quite much, but the majority of the times it is 

substandard informtion about this addition that could have been better. The result also shows 

that teachers believe in a change in their future mathematics education, in which several 

teachers see an increased opportunity to individualise the mathematics education. But despite 

this there are an collective wish for further transiting within this field 
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1 Inledning  

 

I mars 2017 beslutade regeringen om tillägg och ändringar i läroplanen och kursplanerna 

(Regeringen, 2017a). Dessa ändringar innebär att vi lärare har ett större ansvar att stärka ele-

vernas digitala kompetens, genom att använda det i flera skolämnen (Skolverket, 2018a).  Ut-

bildningsminister Gustav Fridolin sa i ett pressmeddelande om stärkt digital kompetens i läro-

planer och kursplaner: 

Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara 
beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har. (Regeringen, 2017a) 

 

Vid Skolverkets (2016) uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i skolan framkom det 

att det finns en ökad tillgång till IT-utrustning, när det gäller datorer, surfplattor och projektorer 

i klassrummet. Dock uppmärksammades ett stort behov av kompetensutveckling och IT-stöd. 

Ungefär hälften av lärarna känner att de är i behov av kompetensutveckling i att använda IT 

som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Det var även en tredjedel av lärarna som kände 

att de behöver kompetensutveckling i grundläggande datorkunskap. Detta har jag märkt av un-

der mina studieår. De lärare jag har sett leda matematiklektioner har använt sig av sin egen 

lärardator och kopplat upp den till projektorn över tavlan men jag har aldrig varit med om an-

vändningen av surfplattor eller andra digitala verktyg i matematikundervisningen. Överlag har 

jag fått känslan att det är som Skolverket (2016) rapporterar, att de flesta lärare inte vet hur de 

kan använda IT-utrustning i ett pedagogiskt syfte, och att användningen av IT i matematikun-

dervisningen är ovanligt. På grund av detta så har jag fokuserat detta arbete på hur lärarna upp-

lever att detta nya uppdrag kommer påverka deras matematikundervisning.  

 

Trots mycket har förändrats i skolans värld ser vi idag fortfarande liknande matematikunder-

visning som för 40–50 år sedan (Ebby, 2000; Gjone, 2001). Petersen (2012) menar på att denna 

klassiska undervisning med genomgång och sedan individuell räkning i läromedel har bidragit 

till att många elever har skapat sig en negativ bild av matematiken. Genom att hänvisa till 

TIMSS och PISA undersökningar vill hon även påpeka att de svenska eleverna har visat för-

sämrade resultat i matematik. Hon refererar till en studie som genomförts där lärare som resultat 

blivit medvetna om sammanhangets betydelse för att motivera sina elever (Petersen, 2012).  
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Det problemet med undervisningen har även lärarna Bertram Stenlund Fridell och Martin 

Snickars uppmärksammat. I en artikel från skolverket beskriver de hur de kände att de fastnat i 

sin matematikundervisning och att de var alldeles för bundna till läromedelsboken, ” Vi tyckte 

inte det var speciellt spännande, och inte eleverna heller.” (Skolverket, 2018b). Med hjälp av 

digitala verktyg började dessa två matematiklärare göra matematikuppgifter som var verklig-

hetsanknutna för eleverna, med öppna frågor och utan färdiga svar. De påvisar hur läraren kan 

använda sig av digitala verktyg för att få med eleverna samt att all användning av digitala verk-

tyg inte behöver vara av eleverna (Skolverket, 2018b). Detta styrker också Jo Boaler när hon 

skriver att matematik är ett ämne med flera dimensioner och lärare måste bjuda in eleverna till 

en värld där ämnet är öppet, visuell och kreativ med hjälp av tekniska hjälpmedel (Boaler, 

2017).   
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2 Bakgrund 

I denna del kommer det presenteras aspekter som ligger till grund för detta arbete. Först pre-

senteras den nationella strategi som berör skolans digitalisering. Sedan följer en djupare ge-

nomgång om digital kompetens och hur den visar sig i kursplanen för matematik. Därefter pre-

senteras olika aspekter inom matematikundervisningen. Kapitlet avslutas med att ge en förkla-

ring och insyn om varför fortbildning är viktigt.  

 

2.1 Nationell strategi om digitaliseringen i skolan 

Som grund till regeringens beslut att införa en nationell strategi för skolans digitalisering ligger 

målet att: ”Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter” 

(Regeringen, 2017b) Detta beslut kommer som en följd av det tillägg i läroplanen om digital 

kompetens som beslutades i mars 2017. Skolverket (2017) skriver att de ska fortsätta med de 

insatser och de arbeten som berör digitaliseringen av skolväsendet och att involvera aktörer 

som anses relevanta. Det stora målet med strategin är att skolor ska ta tillvara på möjligheterna 

som kommer med digitaliseringen, att eleverna ska uppnå en hög grad av digital kompetens 

samt att likvärdigheten och kunskapsutvecklingen ska stärkas.  

Denna nationella strategi består av tre fokusområden som alla innehåller ett huvudmål och flera 

delmål. Fokusområdena är följande: 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet. 

Målet för detta fokusområde är att det ska finnas likvärdighet på en digital nivå i vårt 

svenska skolväsende, samt att alla elever i skolan ska utveckla en digital kompetens som 

är adekvat. Detta mål är uppdelat i flera mindre delmål, som bland annat beskriver vad 

som förväntas och vad som kommer krävas för att det ska bli en lyckad integration och 

användning av IT i skolan. Det nämns att det kräver digital kompetens, inte bara från 

lärarnas håll utan också från huvudmän och rektorer (Regeringen, 2017b).   

 

2. Likvärdig tillgång och användning. 

Fokusområde två har som huvudmål att både elever och personal i de svenska skolorna 

ska ha likvärdig tillgång till IT verktyg och andra digitala resurser för att ha möjlighet 

att förbättra och utveckla utbildningen och verksamheten. Delmålen som finns som stöd 

berör bland annat tillgången till de digitala verktyg som elever behöver utifrån sina be-

hov och förutsättningar, samt att lärarresurserna ska medföra att de tekniska möjlighet-

erna som finns kan användas effektivt. Det nämns även att digitaliseringen ska användas 
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i syfte att underlätta arbetssituationen för personalen och att det ska finnas tillgång till 

både teknisk och pedagogisk support i verksamheten (Regeringen, 2017b). 

 

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.  

Huvudmålet för det sista fokusområdet är centrerat kring att uppföljning och forskning 

som stödjer utvecklingen av verksamheter ska genomföras. Syftet för detta är att öka 

måluppfyllelsen och hjälpa utvecklandet av den digitala kompetensen. Detta mål har 

stöd av två delmål som bland annat säger att för att stödja utvecklingen av verksamheter 

och insatser ska det genomföras forskning om digitaliseringens påverkan på undervis-

ningen och lärare. Delmålen nämner även att det ska genomföras uppföljning av skol-

väsendets digitaliseringsarbete för att utveckla verksamheter och insatser (Regeringen, 

2017b).  

 

Det nya tillägget menar Skolverket ska bidra till att elever utvecklar en förståelse för hur digi-

taliseringen påverkar både på samhälls- och individnivå. Genom tillägget om digital kompetens 

ska elevens förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster samt deras kunskap om 

hur de förhåller sig till medier och information på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt stärkas 

(Skolverket, 2018d).  

 

2.2 Digital kompetens 

I EU:s åtta nyckelkompetenser, från 2006, för ett livslångt lärande återfinns digital kompetens 

som en av nyckelkompetenserna. De färdigheterna EU anser behövs vid digital kompetens är 

bland annat förmågan att söka fram, samla in samt bearbeta information. Till detta tillkommer 

även att en person med digital kompetens ska ha förmågan att använda informationen på ett 

kritiskt och systematiskt sätt och även kunna bedöma relevansen av informationen.  

De lägger även fram att digital kompetens innebär att man har goda kunskaper om informat-

ionssamhället och hur dess teknik fungerar samt de möjligheter som tekniken ger i våra var-

dagliga liv (Europaparlamentet, 2006; Skolverket, 2017).  

Det som utgör digital kompetens är hur förtrogen man är med tjänster och digitala verktyg men 

även att man har förmågan att följa med i utvecklingen inom det digitala och den inverkan det 

har på ens liv. Med utgångspunkt i nyckelkompetenserna är det såhär Digitaliseringskommiss-

ionen beskriver digital kompetens (Regeringen 2015; Skolverket, 2017).  
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Begrepp inom digitalisering  

Beroende på utbildning, bransch och forskning så används olika begrepp om digitalisering. I 

vår skollag och våra läroplaner så ingår digitala verktyg, tillsammans med andra verktyg för 

lärandet inom begreppet lärverktyg. Andra begrepp kan vara digital teknik, digitala verktyg och 

digitala medier. Dessa begrepp ska användas generellt, då vi lever i en tid av hög förändrings-

takt vilket innebär att betydelsen och innebörden av dessa begrepp kan komma att ändras med 

tiden. Därför trycker Skolverket (2017) på en generell användning av dessa begrepp.  

I utbildningen används digital teknik som ett väldigt övergripande begrepp då det kan omfatta 

olika redskap, utrustning, system och även programvaror (Skolverket, 2017a). 

 

Även i läroplanerna används generella begrepp för att göra de texterna hållbarare över tid. 

Bland annat skriver Skolverket (2017) om begreppet Informations- och kommunikationsteknik 

(IKT). IKT är ett begrepp som beskriver hur digitala verktyg används för kommunikation och 

databehandling. I skolan används begreppet mestadels till sammanhang där det finns en tydlig 

koppling till digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap i undervisningen (Skolverket, 

2017a).  

Begreppen datalogiskt tänkande och innovativ förmåga framställs på olika sätt i våra läro- och 

kursplaner. Datalogiskt tänkande kan bland annat handla om problemlösning, logiskt tänkande 

och att se mönster som sedan används vid programmering. Dessa förmågor är kunskaper som 

beskriv i läro- och kunskapsplanerna.  

Innovativ förmåga innebär att med hjälp av digital teknik lösa problem och omvandla idéer på 

ett kreativt sätt. Skolverket (2017a) menar att det även innebär att förstå att de digitala tekniska 

lösningar som finns är skapade av människan och att det därför också är människan som har 

möjlighet att förändra dem och komma med nya lösningar. De skriver också att innovativ för-

måga innebär att förstå hur programmering kan användas inom olika ämnesområden och att 

detta framgår i läro- och kursplanerna (Skolverket, 2017a).  

  



8 

 

 

Digital kompetens i kursplanen för matematik 

Detta arbete grundar sig på tillägget om digital kompetens i läroplanen, och mer specifikt i 

kursplanen för ämnet matematik. Tillägget påverkar kursplanen då det har tillkommit ändringar 

i mer eller mindre alla delar. Den digitala kompetensen visar sig genom att det till exempel 

skrivs mycket om användning av digitala verktyg. I matematikens kursplan omnämns även pro-

grammering som en del av tillägget om digital kompetens. I syftet går det att läsa ”Vidare ska 

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala 

verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och göra matematiska 

begrepp…” (Skolverket, 2017b, s. 56). 

Den digitala kompetensen syns i nästintill alla delar av matematikens kursplan. I det centrala 

innehållet, för årskurs 1-3, är det tillagt att digitala verktyg ska användas som ett sätt att ge-

nomföra beräkningar på (Skolverket, 2017b). Även i denna del syns programmeringen genom 

att det nu är tillagt ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas 

som grund för programmering” (Skolverket, 2017b, s. 57). Liknade tillägg kan ses genom det 

centrala innehållet för alla årskurser inom grundskolan.  

I kunskapskraven nämns varken digitala verktyg eller programmering ordagrant. Däremot står 

det att eleven ska kunna använda och välja fungerande metoder för sammanhanget och beräk-

ningen, vilket är i den kontext som digitala verktyg nämnts i tidigare i kursplanen (Skolverket, 

2017b). 

 

2.3 Undervisning i matematik 

Matematiken i skolan är ständigt under flera utvärderingar, både inom landets gränser men även 

internationellt. Tyvärr framkommer det oftast lätt deprimerande resultat. Som följd av detta 

uppstår det tryck från politiker och andra beslutsfattare att det ska presteras bättre resultat. På 

grund av detta tryck förklaras det i NCMs (2011), TEMA-bok att det säkerligen kommer krävas 

tid att ge lärare möjligheter att öka sin kompetens och för att utveckla undervisningen (Bergius, 

Emanuelsson, Emanuelsson, & Ryding, 2011).  

 

Datorn, digitala verktyg och matematikundervisningen 

Av de massvisa antal redskap som skapats under människans historia är datorn det redskap som 

är mest mångsidigt. Det är ett redskap som är flexibelt, vilket betyder att den kan användas i de 

flesta av våra mänskliga verksamheter. Inom matematiken betyder datorn att det går, med hjälp 
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av datorprogram, att illustrera matematiska förlopp som kanske är för svåra att föreställa sig. 

De senaste åren har flera olika tekniska hjälpmedel hittat sin väg in i undervisningen. Bland 

annat går det att se flera interaktiva skrivtavlor, bärbara datorer etc. Om en interaktiv skrivtavla 

är kalibrerad korrekt öppnar det upp för möjligheten att elever kan ”fysiskt” flytta på matema-

tiken på tavlan (Lingefjärd, 2011).  

 

Vikten av att få se matematiken i bilder skriver Elisabeth Nyman om i sitt kapitel i NCMs 

(2011) bok. Hon beskriver hur hon själv burit på en avsky mot matematik sedan den egna skol-

gången, där hon enbart fick arbeta tyst i läroboken och inte rita bilder för att lösa uppgifter. 

Efter att ha gått en matematikkurs under sin lärarutbildning framkom det att den olust hon kände 

var på grund av att hon inte hade inre bilder av begreppen. Nyman poängterar vikten av att även 

få se matematiken praktiskt, eftersom det finns de elever som har visuella minnen (Nyman, 

2011). Anselmsson (2011) trycker på vikten av att lärare måste ha tilltro till sin egen kunskap 

om barns lärande, och därför i undervisningen skapa situationer där eleverna får använda sig 

av, och utmana, sina egna kunskaper och erfarenheter för att det ska utvecklas nya kunskaper 

och erfarenheter hos eleverna. Anselmsson (2011) menar på att ingen lärobok oavsett hur väl-

gjord den är kan ta ansvaret att skapa dessa möjligheter. 

 

Precis som alla drivs elever av motivation och nyfikenhet om att få veta mer, samt av att få göra 

sådant som de tycker är spännande. Risken att tekniken i klassrummet blir en distraktion är 

alltid närvarande. Risken ökas drastiskt om tekniken används i lektioner och lärsituationer där 

varken läraren eller eleven vet vad som förväntas, detta då engagemanget från eleven minskas 

vilket kan leda till att tekniken används på ett oönskat sätt (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). 

Därför är det viktigt att eleverna får vara i centrum i de lärsituationer som ska ske med hjälp av 

teknik. Med det menar författarna att eleverna ska ha en hög delaktighet i planeringen och ut-

formningen av undervisningen (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015).   

 

2.4 Varför fortbildning? 

Nyckeln till att eleverna ska ha en möjlighet at nå målen är lärarens undervisning. Därför, menar 

Skolverket, är det viktigt att lärare har rätt behörighet för den undervisning som de bedriver, 

och i vissa fall för de betyg som läraren sätter (Skolverket, 2018c). Detta är anledningen till 

varför Skolverket (2018c) erbjuder flertalet fortbildningar och kompetensutvecklingsprogram 

för verksamma lärare.  
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Nationella skolutvecklingsprogram 

För att se till att den svenska lärarkåren har tillgång till olika fortbildningar bedriver Skolverket 

insatser genom ett nationellt skolutvecklingsprogram. Genom dessa insatser erbjuder de huvud-

män, förskolor och skolor möjligheter att utveckla den pedagogiska verksamheten och under-

visningen (Skolverket, 2018e). Insatserna ska även medverka till att generera förutsättningar 

för barnens lärande och utveckling samt förbättra deras kunskapsresultat (Skolverket, 2018e). 

 

Insats om digitalisering 

Det finns en insats i det nationella skolutvecklingsprogrammet som är inriktat på digitali-

seringen. Syftet med denna insats är att skapa bättre förutsättningar för elever och barn att ut-

veckla lämplig/täckande digital kompetens samt för att bidra till effektivisering och utveckling 

av utbildningen (Skolverket, 2018e). 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer det presenteras olika forskningsstudier som berör de aspekter som anses 

relevanta för den undersökning som genomförts. Dessa aspekter berör teknik och programme-

ring i matematikundervisning samt lärares önskan och användning av dettta i matematikunder-

visningen. Det kommer även presenteras en studie som ligger som grund för det teoretiska ram-

verk som genomsyrar detta arbete.  

 

3.1 Forskning om införanden av ny teknik i matematikundervisningen  

Det har genomförts flertal undersökningar och studier om digitala verktyg. Av alla dessa har 

jag valt Gun och Jan Unenges samt Merrilyn Goos och Anne Bennisons studier. Båda dessa 

studierna fokuserade på lärarens användning av teknologi i matematikundervisningen, vilket är 

anledningen till varför de lyfts upp i detta arbetet.  

 

Trots att det skiljer så kraftigt, både geografiskt och åldersmässigt, mellan dessa studier är de 

relevanta för denna uppsats då denna handlar om lärares attityder inför ett nytt tillägg i läropla-

nen, vilket kan ge påverkningar på deras matematikundervisning. Goos och Bennisons studie 

är genomförd i Queensland, Australien år 2008 och deras studie fokuserar på att se hur lärare 

använde digitala verktyg i deras matematikundervisning. I deras studie fokuserade de på an-

vändandet av tre teknologier: grafräknare, datorer och internet. Den teorin som de använde som 

grund i sin studie bestod av tre zoner baserade på Valsiners zonteori. Med hjälp av dessa zoner 

utformade Goos och Bennison sin enkät.  (Goos & Bennison, 2008). Den första av zonerna, den 

närmaste proximala utvecklingszonen, berör de kunskaper och erfarenheter som lärare har av 

att arbeta med teknologi. Den andra zonen, zonen om yttre påverkningar, handlar om de till-

gångar som lärarna har till hård- och mjukvaror samt undervisningsmaterial. Den tredje och 

sista zonen, zonen om möjligheten till lärande, berör lärarnas möjlighet att lära sig, genom bland 

annat utbildade personer eller kollegor, med andra ord lärares möjlighet till professionsutveckl-

ing (Goos & Bennison, 2008). Goos och Bennisons användning av dessa tre zoner kommer 

användas som det teoretiska ramverket i detta arbete och kommer därför presenteras vidare i 

kapitel fem. 

 

Unenges undersökning är genomförd i Sverige under åren 1995/96, vid införandet av datorer i 

klassrummen (Unenge & Unenge, 1996). Unenges studie genomfördes med syftet att undersöka 
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hur både elever och lärare successivt utvecklade användandet av modern informationsteknik 

(Unenge & Unenge, 1996).   

 

Stöd och hjälp med verktygen 

Då Unenges studie genomfördes under sjösättningen av datorer i klassrummen, var det många 

av de medverkande som hade lärt sig att använda datorer i skolan och hade ingen erfarenhet av 

datorer i hemmet eller utanför skolan. Detta gav antydan till att de flesta medverkande inte hade 

någon större datorerfarenhet när de väl började med datoranvändning i undervisningen. Det 

framkom även att flertalet av de deltagande lärarna kände sig osäkra och behövde hjälp och 

stöd av kollegor för att klara datorundervisningen i klassrummet. Majoriteten av lärarna öns-

kade även fortbildning om datoranvändning och datorundervisning (Unenge & Unenge, 1996).  

Goos och Bennisons (2008) studie genomfördes däremot inte i sjösättningen av datorer i klass-

rummet, men trots 12 års skillnad var det ändå enbart en knapp majoritet av de medverkande 

lärarna som kände sig självsäkra när det kom till användandet av de tre teknikerna. Däremot 

var det en större majoritet som kände att de både behövde och ville ha utbildad hjälp för att 

utveckla hur de effektivare kunde integrera teknik i deras matematikundervisning. 

 

Skillnad i matematikundervisningen 

Från båda studierna framgick det att lärarna upplevde skillnad med teknik i klassrummet. I 

Goos och Bennisons (2008) studie visade svaren att majoriteten av lärarna såg teknologi som 

en fördel i matematikundervisningen, bland annat att genom att man kunde utföra uträkningar 

snabbare och enklare. I Unenges studie gav svaren bilden av att lärarna upplevde att de ändrat 

sitt arbetssätt på grund av datoranvändningen och som följd av detta upplevde de även det öpp-

nade upp för en möjlighet att individualisera undervisningen (Unenge & Unenge, 1996).  

 

Tidsbrist och stressmoment 

Några negativa sidor som syntes var bland annat att lärarna kände att de inte hade tillräckligt 

med tid för att utforska användandet av de digitala verktygen (Goos & Bennison, 2008) och att 

det enbart fanns en eller två datorer tillgängliga. Lärarna upplevde då att datoranvändandet 

istället utvecklades till ett stressmoment (Unenge & Unenge, 1996).  
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3.2 Forskning om programmering i skolan 

En avhandling från 2015 (Rolandsson, 2015) undersökte programmeringen i skolan ur ett lä-

rarperspektiv. Här möts den didaktiska förmågan och ämnesinnehållet. Studieobjektet i avhand-

lingen var skillnaden mellan det som läraren iscensätter och det som läraren har i avsikt att 

göra. 

Det framkom i studien att lärarna hade problem att göra programmering till något som passade 

alla elever vilket resulterade i en fördel för de elever som lärde sig mer praktiskt. Rolandsson 

ställer frågan om dagens undervisning är tillräckligt utvecklad för att ha möjligheten att erbjuda 

likvärdig kunskap som innefattas i IT till alla elever? 

 

Nästan som ett svar på Rolandssons fråga går det att läsa om ett forskningsprojekt som studerar 

hur förskolor arbetar med programmering. Detta gör de genom observationer och samtal med 

lärarna. Förskolelärarna påpekar i studien att de arbetar med programmering för att ge alla ele-

ver en möjlighet att utveckla förståelse om att det är vi människor som programmerar funktion-

erna i datorer, maskiner och robotar. I undervisningen använder de sig av olika programme-

ringsappar och även robotar (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016). 

 

Läraren 

 Kjällander m.fl (2016) berör båda dessa forskningsstudierna i deras avhandling och de obser-

verade att lärarrollen har en central roll i hur ämnet utvecklas i klassrummet. De påvisar att ett 

sätt att närma sig programmering är att använda fysiska material för att på så vis kunna ge en 

visuell programmering till eleverna (Kjällander, Åkerfeldt & Petersen, 2016). Rolandsson 

(2015) observerade i sin studie att det under studien uppdagats att det finns två olika typer av 

lärare, vilket kopplades till att deras skillnader i undervisningen är en konsekvens av lärarnas 

synsätt på läroplanen (Rolandsson, 2015). 
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4 Syfte & frågeställning 

Här nedan kommer syftet med detta arbeta att presenteras. Detta följs av presentationen av tre 

forskningsfrågor som är baserade på de tre zoner som nämnt i tidigare kapitel och som även 

utgör teorin i detta arbete. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares förhållningssätt av införandet av digital kom-

petens i matematikundervisningen, samt vad de anser det betyder för deras matematikundervis-

ning. 

 

• Hur uppfattas lärares egna digitala kompetens i relation till det nya uppdraget? 

• Vad anser lärare att det nya uppdraget i matematik kommer att betyda för matema-

tikundervisningen? 

• Vilken fortbildning anser lärare behöva inom ämnet matematik i och med det nya 

uppdraget? 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer den teori som ligger för grund för studien, syftet och frågeställningarna 

i detta arbetet att presenteras.    

 

I detta arbete kommer Goos omarbetning av Valsiners zonteori att appliceras för att sedan an-

vändas som hjälpmedel vid analysen. Valsiners teori består av tre olika zoner och är baserat på 

det sociokulturella perspektivet, speciellt Vygotskijs ’Den närmaste Proximala Utvecklingszo-

nen’.  

 

5.1 Sociokulturella perspektivet och Vygotskij 

Det sociokulturella perspektivet är ett, av flera, tillvägagångsätt att se på lärande och utveckling. 

Detta perspektiv handlar om hur människor utvecklar förmågor så som att läsa, skriva, räkna, 

lösa problem etc, genom samspel mellan elever och elever och lärare. Vygotskij’s arbete ses 

som ursprunget till det sociokulturella perspektivet. I hans arbeten är det mest bekanta idén om 

den närmaste proximala utvecklingszonen, Zone of proximal development (ZPD). Denna idé 

är starkt kopplat till hur Vygotskij såg på lärande och utveckling, som ständigt pågående pro-

cesser. Han ansåg att när vi människor behärskar, till exempel, ett begrepp eller färdighet, så är 

vi tillika väldigt nära att behärska något nytt. För Vygotskij var utvecklingszonen den zonen 

där människor är som mest känsliga för förklaringar och instruktioner. Det är i denna zonen 

som en lärare kan vägleda en elev som bäst (Säljö, 2017). 

 

5.1.1 Valsiners tre zoner 

Valsiners zonteori är tre faktorer, zoner, som anses representera den mänskliga utvecklingen.   

Första zonen är Den närmsta proximala utvecklingszonen (Zone of proximal Development, 

ZPD). Denna zon är baserad på Vygotskijs utvecklingszon med samma namn. Elementen i 

denna zon fokuserar på erfarenhet och relationer mellan personer/miljöer i sammanhang av 

händelser (Galligan, 2018) och definieras av klyftan mellan den lärandes nuvarande förmågor 

och den högre prestationen som skulle vara möjlig med korrekt stöd (Goos & Bennison, 2008). 

Andra zonen är Zonen om yttre påverkningar (Zone of free movement, ZFM). Elementen i 

denna zonen är begränsningar och tillgångar i miljön som påverkar handlingar och utveckl-

ingen. Tillgången och begränsningen kan beröra både objekt, som till exempel teknologi, läro-
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plan, tid etc, i miljön men även övertygelser och värderingar (Galligan, 2018). Tillgången på-

verkas även av hur personen får lov, eller har möjlighet, att använda objekten (Goos & 

Bennison, 2008). Den tredje och sista zonen är Zonen om möjligheter till lärande (Zone of 

promoted Action, ZPA). Där hänvisas det till element så som den ansträngning som görs för att 

främja specifika färdigheter och tillvägagångsätt för att gynna utvecklingen (Galligan, 2018). 

 

5.2 Goos anpassning av Valsiners zoner 

I Goos forskning anpassades Valsiners teori med de tre zonerna för att teoretisera lärarens, och 

inte elevens, lärande och även miljön där undervisningen/lärande sker. De olika zonerna repre-

senterade Goos med hjälp av olika påverkningar som framkommit från tidigare forskning rela-

terat till matematiklärares användning av teknologi (Goos & Bennison, 2008)  

 

Den närmaste proximala utvecklingszonen  

I Goos version av ZPD ingår lärarens kunskap och erfarenhet av att arbeta med teknologi. Här 

spelar även deras pedagogiska kunskap in i relation till integration av teknologin. Till sist inne-

håller ZPD lärarens pedagogiska tro/övertygelse. Detta i samband med hur övertygad läraren 

är över teknologins roll i lärande, samt deras övertygelse av hur matematik lärs (Goos & 

Bennison, 2008).  

 

Zonen om yttre påverkningar 

ZFM innehåller aspekter från lärarens omgivning, bland annat deras tillgång till både hård-och 

mjukvaror, men även tillgången till undervisningsmaterial. Det kollegiala stödet påverkar 

denna zonen och här inkluderas även tillgången till IT-support för läraren. Den skolkultur som 

finns på skolan som läraren arbetar på är en del av ZFMs aspekter. Grundskolans läroplan och 

dennes bedömningskriterier är ytterligare en aspekt från lärarens omgivning som påverkar dess 

användning av teknologi (Goos & Bennison, 2008).  

 

Zonen om möjligheten till lärande 

Aspekterna som tillhör denna zon berör möjligheter att lära, genom erfarenhet av annan utbil-

dad lärare eller person. Utbildning på universitet ingår i den aspekten, och även tillhörande 

praktik kan vara en källa till inlärningsmöjligheter. ZPA berör möjligheten att lära från kollegor 

och är även kopplad till lärarens professionsutveckling (Goos & Bennison, 2008).  
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6 Metod 

Metodkapitlet kommer presentera en bild av hur studien i detta arbete gått tillväga. Först pre-

senteras och argumenteras den valda metoden. Därefter sker en kort beskrivning av urvalet och 

genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av dataanalysen och datain-

samlingen samt en beskrivning av studiens validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Studiens metod 

Jag har valt att göra en intervjustudie. Detta eftersom jag ska undersöka uppfattningar inom 

området digital kompetens i matematiken och då är en kvalitativ intervjustudie den bästa me-

toden för mitt arbete. Detta eftersom kvalitativa intervjuer bygger på respondentens egna erfa-

renheter då det är dennes uppfattningar och föreställningar som är viktigast (Dimenäs, 2007). 

 

De forskningsstudierna som behandlats tidigare i kapitel 3 använder sig av metoden enkäter för 

att få sina resultat. Detta gjorde att jag funderade på att använda mig av samma metod för denna 

studie men då det är möjligt att fråga/gräva djupare i svaren under intervjuer, eftersom det är 

möjligt att ställa följdfrågor (Engström, Handledning, 2018), valdes enkätmetoden bort.  

 

6.2 Urval 

I min intervjustudie har jag intervjuat ett antal lärare i två kommuner i Mellansverige. Kommun 

X är en större kommun, medan, kommun Y, är en grannkommun. Det är en stor spridning på 

deras åldrar, och deras år som verksamma lärare. 

Inkluderingskriterier jag har haft när jag förfrågat om deltagande har varit att de ska vara behö-

riga lärare i grundskolan 1-6 samt att de ska undervisa i matematik.  

 

6.3 Genomförande 

Vid uppstart av datainsamlingsperioden mailade jag ut intresseförfrågan till rektorer på grund-

skolor i kommun X, men mailade även mina före detta handledare från mina tre VFU-perioder 

på tre olika skolor i kommun Y.  Efter jag fått svar från dessa behövdes ett fåtal till och då 

vände jag mig personligen till klasslärare på den skolan där jag vikarierar. Jag hade hoppats att 

det hade räckt att maila skolorna i kommun X eftersom det hade varit intressant att intervjua 

lärare från skolor jag ej varit i kontakt med tidigare. Då responsen inte blev så stor som jag 
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hoppades vände jag mig till mina VFU-handledare. När det fortfarande saknades några respon-

denter för att få ett tillräckligt stort resultat till analysen vände jag mig till den skola jag vikari-

erat mycket på.  

 

Efter inbokning av intervjutillfälle med respondenterna skrev jag ihop ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som, efter godkännande av min handledare, skickades ut till alla deltagare. Detta 

skedde i god tid innan intervjun så de hade tid att läsa igenom och ställa eventuella frågor. 

Därefter utformade jag intervjuguide (se bilaga 2) med frågor utifrån mitt syfte och frågeställ-

ningar. Eftersom dessa är grundade på det teoretiska ramverket för detta arbete, utformades 

även frågorna med både de tre zonerna samt innehållet det nya kursplantillägget i åtanke.  

 

6.4 Datainsamling och dataanalys 

Strukturen på intervjuguiden är semi-strukturerad. Med det menas att de frågor som finns ställs 

i den ordningen de står i, men jag som intervjuare kan välja att hoppa över en fråga om jag 

känner att frågan har blivit besvarad i ett tidigare svar. Förutom det finns det även utrymme att 

ställa följdfrågor som uppkommer under själva intervjun. Frågorna i intervjuguiden är som 

nämnt skapade utifrån syftet och de frågeställningar som presenteras i kapitel 4. Eftersom frå-

geställningarna i sig är baserade på de tre zoner som utgör arbetets teori försökte jag skapa 

intervjufrågor som berörde de aspekter som ingår i varje zon, exempelvis tidigare erfarenhet 

och tillgång i omgivningen (Goos & Bennison, 2008). I Intervjuguiden går det att se att det först 

kommer frågor om tidigare erfarenhet, följt av frågor som berör digitala verktyg och sedan 

frågor om programmering. Den första delen av intervjuguiden står självständigt för den första 

zonen i teorin. I de två sista delarna av intervjuguiden ställs frågor om digitala verktyg och 

programmering som berör både zon två och tre, detta för att jag ansåg att det behövdes inform-

ation om hur lärarna arbetade med digitala verktyg och programmering vid intervjutillfället, 

men även hur de tror de kommer arbeta i framtiden. Förutom teorin är intervjuguiden baserad 

på det nya tillägget och dess påverkan på kursplanen i matematik. Till exempel ingår, efter 

tillägget, programmering i matematikens kursplan (Skolverket, 2017b) vilket är anledningen 

till varför programmering får en egen del i intervjuguiden. Jag försökte ändå beröra alla tre 

frågeställningar i programmeringsfrågorna också. 
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Med respondentens godkännande spelades varje intervju in och därefter transkriberades de till 

flytande text. Detta för att analysen av svaren skulle bli enklare (Dimenäs, 2007).  När transkri-

beringen av alla nio intervjuer var gjord började arbetet att analysera och sortera upp svaren. 

Efter varje svar markerade jag vilken frågeställning, med andra ord vilken zon, svaret hörde in 

under. Till exempel om ett svar berörde tidigare erfarenhet av digitala verktyg markerades det 

att det i resultatet skulle skrivas under första frågeställningen. När jag hade gått igenom alla 

transkriberingar skapade jag en grov sammanställning av dem, detta för att slippa sitta med 

flera sidor transkribering som var utspridda över nio lika intervjuer. Sammanställningen gav 

mig ytterligare ett tillfälle att analysera svaren eftersom jag gjorde sammanställningen utefter 

frågeställningarna. I sammanställningen gick det tydligare att se mönster, likheter och skillna-

der i svaren. Därefter påbörjades skrivandet av resultatet som kommer i följande kapitel. 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om en studies giltighet, att arbetet har studerat det som var tänkt att studera. 

För att en studies validitet ska öka så hjälper det om det aktuella undersökningsinstrumentet, i 

detta fall intervjufrågor, är väl prövade (Dimenäs, 2007). När det kommer till intervjufrågorna 

i denna studie så är de så kallade ’Pilotade’ (Liljekvist, 2018), de är testade på flera av mina 

kurskamrater innan någon av undersökningsintervjuerna genomfördes. På grund av detta fick 

jag en chans att ändra i mina intervjufrågor för att vid de riktiga intervjutillfällena ha möjlighet 

att ställa mer undersökande frågor, vilket bidrar till resultatets validitet (Dimenäs, 2007).  

Det finns även en annan aspekt av validitet som handlar om att testa sin studie på en liknande 

grupp som den som ska undersökas, i detta fall kallas det att genomföra provintervjuer. Ef-

tersom tiden för denna studie har varit knapp så gick det ej att genomföra provintervjuer på 

verksamma lärare. Däremot så provintervjuades flera lärarstudenter vid ”pilotandet” av frå-

gorna, och då dessa lärarstudenter tar examen inom en nära framtid har de adekvat kunskap 

inom matematik samt erfarenhet från VFU-perioder. Även om inte detta bidrar till validiteten 

lika mycket som om de varit aktiva lärare, bidrar de ändå med en liten ökning tack vare den 

kunskap de besitter.  

 

Reliabilitet är studiens tillförlitlighet, det vill säga att det går att tro på resultatet. För att få ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt hjälper det att, till exempel, vara två vid intervjutillfällena. 

Då en kan föra intervjun och den andre kan observera kroppsspråket och liknande hos respon-
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denten (Dimenäs, 2007). I denna studie var inte det en möjlighet då dessa arbeten inte får ge-

nomföras i par. Dock ökar studiens reliabilitet genom att intervjuerna har spelats in, detta då 

allt som respondenten säger kommer med, och jag som intervjuare kan ha fullt fokus på frågor, 

följdfrågor och respondenten istället för att föra anteckningar. Genom att spela in intervjuerna 

kommer även alla mina frågor med som eventuellt inte finna med i de färdiga intervjufrågorna 

(Dimenäs, 2007).  

 

6.6 Forskningsetisk reflektion 

När det ska bedrivas forskning eller studie av något finns det flera forskningsetiska krav som 

måste uppfyllas.  

 

Informationskravet 

Detta krav handlar om att alla de som ska medverka i studien ska informeras om den och dess 

syfte (Engström, 2018). Detta krav har jag uppfyllt då jag skickat ut ett informationsbrev till de 

lärare som medverkade i min studie. I informationsbrevet framgick det, neutralt och informativt 

(Engström, 2018), om varför intervjun skulle göras och hur den skulle gå till, samt både mina 

och min handledares kontaktuppgifter. Detta så de medverkande skulle känna att de hade tid 

och möjlighet att ställa eventuella frågor. I informationsbrevet framgick det även att de med-

verkande fick avbryta sin medverkan när de ville utan någon påföljd. För att se till att det skick-

ades ut ett korrekt informationsbrev skickades det till min handledare först för godkännande 

innan det skickades ut till de medverkande lärarna.  

(Se bilaga 1) 

 

Samtyckeskravet 

För att få intervjua en person till en studie måste detta krav uppfyllas. Samtyckeskravet handlar 

om att de som är tillfråga för studien måste ge sitt samtycke till medverkan innan studien får 

fortsätta (Engström, 2018). Då alla medverkande lärare blev kontaktade skriftligt, exempelvis 

via mail, så behövdes inget samtyckesformulär eftersom de skickade sitt godkännande i annan 

skriftlig form.  

 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav berör de medverkandes uppgifter, tillexempel deras namn. De som medverkar i en 

studie ska ges den största möjliga konfidentialitet och ingen utomstående får eller ska ta del av 
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uppgifterna (Engström, 2018). Detta krav har arbetats med på två olika sätt i denna studie. Först 

när det kommer till ljudupptagningarna från intervjuerna. Dessa ljudfiler har sparats enbart med 

lärarens initialer och varken med fullt namn eller skolans namn. Detta för att säkerställa, om 

någon obehörig skulle komma över ljudfiler, att ingen kan koppla något svar till en specifik 

medverkande. Sedan i själva arbetet så anonymiseras de medverkande ytterligare ett steg och 

benämns som L1, L2 etc. Detta för att, som omnämnt, inte någon obehörig ska ha möjligheten 

att koppla svaren eller resultatet till en specifik medverkandes identitet (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Nyttjandekravet 

Detta är det sista kravet som ska uppfyllas och handlar om att de uppgifter som samlas in i 

studien inte får användas till något annat ändamål än det som det är tilltänkt för (Engström, 

2018). Detta uppfylls då ingen obehörig tillåts lyssna eller ta del av de inspelade svaren. Däre-

mot går det ej att försäkra att ingen kommer använda eller hänvisa till själva arbetet och resul-

tatet som skrivs utifrån inspelningarna. Däremot kommer inspelningarna raderas när arbetet är 

färdigställt.  
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7 Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet från intervjustudien att presenteras. Svaren från intervjuerna 

presenteras under den frågeställningen, och därför även den zonen, de tillhör. Svar om tidigare 

erfarenhet (ZPD) presenteras under första frågeställningen, svar som berör lärarnas arbete och 

tillgångar i dagsläget (ZFM) presenteras under andra frågeställningen och de svar som tillhör 

frågor om lärarnas möjligheter till lärande (ZPA) presenteras under den tredje frågeställningen. 

Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av resultatet.   

 

Presentation av de medverkande lärarna 

Nedan följer en presentation av de lärare som medverkat i intervjustudien. Det presenters hur 

många år de varit verksamma, och behöriga, men även vilka digitala verktyg de använde i sin 

matematikundervisning vid intervjutillfället. 

 

Lärare:  Digitala verktyg: Verksamma år: 

L1  Surfplattor (1:1), interaktiv skrivtavla, 

robotar, datorer 

11 år 

L2 Datorer (1/2 klassuppsättning, bokning) 2 år 

L3 Surfplattor (14 stycken, bokning),  

interaktiv skrivtavla 

12 år 

L4 Surfplattor (14 stycken, bokning), projektor 7 år 

L5 Projektor, surfplattor (8 stycken, bokning) 5 år 

L6 Surfplattor (bokning), dator (1), projektor 7 år, behörig i matema-

tik i 4 år 

L7 Surfplattor (bokning), projektor, dator (1) Mindre än 1 år 

L8 Projektor, dator (1) 40 år 

L9 Dator (1), projektor, surfplattor (bokning) 3 år 

 

  



23 

 

7.1 Hur uppfattas lärares egna digitala kompetens i relation till det nya 

tillägget? 

För att skapa en överblick av lärarnas digitala kompetens ställdes det frågor om deras erfarenhet 

av teknik och digitala verktyg i olika sammanhang. 

 

Digitala verktyg i skolan förr 

En del av de intervjuade lärarna beskrev att deras erfarenhet av digitala verktyg gick tillbaka 

till deras egen skoltid. Både L2 och L6 berättade att det fanns en dator i deras klassrum i grund-

skolan. L2 berättar även hur ofta de fick använda datorn: 

Man fick använda den när man var klassvärd genom att vara med och skriva veckobrevet på 
den. Sedan på gymnasiet så hade vi en datasal där vi hade datakunskap, men vi hade ju inga 
egna datorer. (L2)  

 

Somliga av de andra lärarna bekräftade det som beskrivs ovan genom att delge erfarenheter 

från klassrum de arbetat i under deras första verksamma år inom läraryrket. L1 berättar hur ett 

klassrum förr kunde ha två till tre datorer och berättar även att det då var väldigt jippo-betonat 

att använda datorn. Även L3 och L4 fortsätter på detta spår genom att berätta att de datorer de 

stötte på användes mer som utfyllnad av tiden: 

Innan jag blev legitimerad så jobbade jag mycket som resurs och på fritids, där var det inte 
undervisningen på det viset för det fanns inte de kraven de finns idag, men där användes 
datorer mer luststyrt för att spela spel och så. (L3) 

Fanns inte så mycket datorer i klassrummet förr, det var inte självklart att det fanns det så 
alla barnen kunde göra det på ett kontinuerligt sätt. Utan det blev mer ett förströelsetillfälle. 
(L4) 

Som L3 nämner fanns det inte samma krav på användandet av digitala verktyg som ett sätt att 

lära då som det finns idag. Detta krav kommer öka nu i och med det nya tillägget om digital 

kompetens. Vilket gör det intressant att få reda på hur redo lärare anser sig vara inför det som 

komma skall.  

  

Tidigare kontakt med digitala verktyg 

Det var inte många av de medverkande lärarna som ansåg att deras lärarutbildning berört arbete 

med digitala verktyg på något vis. På sin höjd kan en del minnas att det nämnts muntligt, men 

då inte med en didaktisk vinkel. L4 och L5 berättar båda att det pratades en del om andra läro-

medel, men aldrig om de digitala. L3 kan däremot minnas att de blivit givna tips på hemsidor: 
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Det var någon gång de rekommenderade vissa sidor man kunde kolla på internet, och där 
fanns det som man kunde jobba med. (L3) 

Däremot var det en av de intervjuade lärarna, L7, som ansåg att digitala verktyg berördes i hens 

lärarutbildning. L7 var dock den av lärarna som gick lärarutbildningen senast vilket skulle för-

klara hens svar.  

Det var väl jättemycket fokus kan jag tycka. Sen hade min handledare på min praktik väldigt 
mycket digitala verktyg och Smartboards och så vidare. (L7) 

Som en kontrast till detta berättar L8, som blev färdig lärare 1977, att det varken fanns datorer 

eller mobiltelefoner under hens utbildning. Detta betyder att flertalet av de medverkande lärarna 

fått lära sig använda digitala verktyg i undervisningen i själva klassrummen ute i skolorna. 

Antingen genom att de börjat arbetat som lärare, eller att de varit ute i klassrummen via prakti-

ker eller vikariat innan de blev legitimerade lärare. L1 berättar om sitt arbete innan hen började 

med sin lärarutbildning. 

Jag jobbade på fritidshem innan jag började studera. Då jobbade jag mycket med fotografier 
och bildbehandling. Och lite pedagogiska spel på datorer. (L1)  

L7 berättade att hen har vikarierat på sin VFU-skola där det fanns mycket digitala verktyg, men 

även på andra skolor där det sett helt annorlunda ut med tillgången till digitala verktyg: 

Sen har jag varit vikarie på skolor där det inte varit lika stor möjlighet till digitala verktyg, 
men då har de ändå försökt kompensera med det de kan. Som att tillexempel införskaffa en 
Tv de kopplar datorn till, istället för att ha en projektor. (L7) 

 

Dagens matematikundervisning och förändringarna som skett 

Flertalet av de medverkande lärarna ansåg sig märkt av en förändring av matematikundervis-

ningen till följd av ökningen av digitala verktyg. L3 förklarade att hen upplever att det är mycket 

mer digitalt idag än vad det var förr, och även L5 är på samma spår och menar att det finns en 

större tillgång på interaktiva läromedel. Lärare som L1 som arbetat de flesta åren av sitt yrkesliv 

på samma skola kunde berätta mer ingående om den förändring som skett på matematikunder-

visningen på den skolan: 

Nu står vi men 1:1 till varje elev, är en jättestor skillnad på vad som är möjligt. Tillskillnad 
från förr så är det så himla enkelt nu. Jag kan styra upp och sprida informationen snabbt och 
enkelt. (L1) 

Det är inte många av de intervjuade lärarna som har tillgång till en Smartboard, men L4 berät-

tade hur hens matematikundervisning har förändrats tack vare sin smartboard: 
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Jag har använt mig av Smartboard i 5 år, och det är ju något helt annat för här kan ju barnen 
gå fram och i den första taluppfattningen till exempel, dela talen 0-10 och så har det varit en 
otrolig fördel. Även vid genomgångar är det lättare för mig att visa. (L4) 

Överlag anser L4 att det är mycket enklare att individualisera undervisningen med digitala verk-

tyg. Även om de andra lärarna inte hade tillgång till interaktiva skrivtavlor hade de i stället 

tillgång till projektorer i sina klassrum, vilket har gjort att de också märkt av skillnad i deras 

matematikundervisning 

När projektorn kom så blev genomgångarna på tavlan helt annorlunda, och väldigt mycket 
bättre. Jag vet vi har använt oss lite utan Youtube för att kolla på när andra förklarar hur man 
ska göra. Det jag tycker är mest positivt är den elektroniska vägen att förklara något kan ge 
mycket tydligare exempel med bild och så vidare. (L6) 

Även L5 var inne på samma spår och berättade om skillnaden hen upplevt vid sina genom-

gångar när hen kan använda digitala verktyg för att spegla upp dataskärmen på tavlan med hjälp 

av projektorn: 

Det jag gör är att jag speglar upp alla böcker och har alla mina genomgångar via digitala 
läromedel. Det blir som en smartboard men det sker via datorn istället. Och jag ser att ele-
verna hänger med mycket snabbare. Jag var nervös när jag skulle få den här 1:an med 30 
elever och hur jag ens skulle få dem att dra igång. Men där märker jag hur mycket det har 
hjälpt. Nu kan jag hålla en genomgång på 15 minuter, förr kunde jag hålla en på två minuter 
sen springer dem. Men nu är de fångade för att det rör sig och sånt. Det är nästan att de inte 
behöver någon hjälp under lektionen eftersom de har fått se det visuellt. (L5) 

Det fanns de lärare som pratade om projektorn som ett verktyg för att erbjuda eleverna flera 

olika möjligheter till att lära sig moment inom ämnet.  

Jag tänker väldigt mycket på olika inlärningsmetoder, att barn ska lära sig genom flera olika 
sätt. Precis som jag har lätt att ta in genom olika metoder och då måste man kunna erbjuda 
eleverna bild på skärm, video, det ska finnas textstöd och bildstöd. (L3) 

Ovan presenteras det hur kraven för användandet av digitala verktyg i undervisningen har för-

ändrats gentemot förr, och det var även något L1 poängterade när hen berättade om den föränd-

ring som skett i matematikundervisningen genom åren: 

Sen har styrdokumenten ändrats också tänker jag. De signalerar att man ska använda 
det digitala på ett annat sätt. (L1) 

När det kommer till andra sätt som undervisningen i matematik är annorlunda idag mot förr 

berättade L8 att matematiken idag ofta ska vara mer kreativ: 

Att tänka matte på ett annat sätt, till exempel mattelyftet vi har gått och där pratade de massor 
om att matte inte bara är rätt och fel. Det är mer kreativt, mer levande matematik. (L8) 

En annan aspekt som påverkar hur matematikundervisningen ser ut är hur det arbetas med de 

resurser som finns tillgängliga. L2 berättade om den skillnad hen har märkt mellan den skolan 

hen arbetade på vid intervjutillfället och en hen hade arbetat på tidigare: 
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Jag var i X innan och där hade de inga datorer alls, kanske 5-6 ipdas på hela skolan. Så det 
var inte så att man kunde använde det i helklass. Här kan alla låna en dator på grund av att 
vi har matte i halvklass. Även om det är krångligt så går det. (L2) 

 

En förändring som också visade sig under intervjuerna var att det nu för tiden finns digitala 

läromedel i matematik. Många av de medverkande lärarna använder läromedel i matematiken 

där det medföljer en inloggning så att det är möjligt att komma åt både elevböckerna och lärar-

handledningen digitalt. L9 berättade hur den digitala matematikboken har förändrat hens klass-

rum. 

Det är lättare att hjälpa eleverna med matteboken genom projektorn. Istället för att gå runt 
och hjälpa 24 elever individuellt. Vi utgår från den digitala matteboken vid genomgångar 
och när vi ska hjälpa dem. (L9) 

 

Lärarnas syn på sin egna digitala kompetens 

De resultat som presenterats ovan hjälper till att skapa en bild av lärarnas erfarenhet med digi-

tala verktyg och även hur de kan arbeta med det i dagens matematikundervisning. Som följd är 

det av intresse att få vetskap om vad lärarna själva anser om sin egna digitala kompetens nu när 

deras matematikundervisning ska bidra med att utveckla elevernas digitala kompetens.  

 

Av alla nio lärare var det ingen som kände någon direkt oro inför det nya arbetet. Däremot var 

det några av lärarna som erkände att de behövde läsa in sig lite noggrannare på några delar av 

det nya tillägget i kursplanen för matematik, men att de ändå inte var oroliga för att det skulle 

vara mer än den kompetensen som de besitter. L1 förklarade att hen tror att om man tycker 

något är roligt och intressant så går det enklare att lära sig det. På ett liknande sätt påpekade L6 

att hen tror att om man besitter en grundkunskap för IT går det fort att lära sig det nya.   

Ska bli jättekul med det nya, men lite nervös för vi har inte teckning för det. Det är ungefär 
som vi inte har några pennor och blir ombedda att öva på att skriva skrivstil. (L2) 

 

På några av de skolor som de medverkande lärarna arbetar på ska de till nästa läsår få 

Chromebooks till alla elever, men L3, som arbetar på en av de här skolorna, kände inte någon 

större stress över sin egna digitala kompetens trots ett nytt verktyg. L3 poängterade dock att 

hen tror det är avgörande att de får tid att sitta ner med dessa Chromebooks så de kan användas 

fullt ut. L4 som även hen jobbar på en av skolorna som ska få Chromebooks var inne på samma 

spår och syftade till vikten att vara bekväm med de digitala verktyg som finns tillgängliga.  
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Jag tror det kommer krävas lite tid att sitta med det nya. För att hitta bra grejer att göra med 
det digitala verktyget så det inte bara blir hopp och lek, utan mer struktur och att det ska ingå 
i den matematikundervisning som man ska ha. (L3) 

Det är jätteviktigt tycker jag att lärarna känner sig bekväma med verktygen innan de släpper 
in dem i klassrummet. För är man inte det så tror jag man kanske gör det en eller två gånger 
och så upplever man att det inte gick bra och så lägger man det bort det. (L4) 

 

En del av detta nya tillägg är som nämnt tidigare att programmering nu är inlagt i kursplanen 

för matematik. Två av de intervjuade lärarna delgav att de redan idag är väl inarbetade inom 

det och ser även kopplingen till matematiken. Kompetensmässigt berättade både L5 och L9 att 

de kände sig i fas. L5 berättade om att hen höll en workshop för den skolenhet hen tillhör om 

programmering av anledning för det nya tillägget.  

Mönster i matematiken kommet ju igen i programmeringen. Så de ämnena (teknik och ma-
tematik) har vi bundit ihop för tillfället. (L9) 

 

En av de andra lärarna förklarade att hen tycker att det måstes finnas hårdvara. L3 påpekade att 

man annars blir så begränsad i det digitala inlärandet och att det blir svårt som lärare att vara 

uppdaterad och att känna lust till att arbeta med det. L3 tillade även att det är svårt att få den 

kompetensen om det inte finns hårdvara att praktiskt utföra det på själv. På den här linjen så 

följde även L4s beskrivning där hen också tryckte på tillgängligheten. 

Det blir svårt tänker jag, för mig som lärare att känna mig kompetent och kolla vilka appar 
och möjligheter som finns. Sen blir det inte kontinuerligt och ett självklart verktyg för barnen 
heller. (L4)  

 

7.2. Vad anser lärare att det nya tillägget i matematik betyder för ma-

tematikundervisningen? 

Lärarnas definition av digital kompetens 

För att få kunskap om vad lärarna tror digital kompetens har för påverkan på matematikunder-

visningen behövs deras personliga syn på digital kompetens presenteras.  

 

Vid frågan hur de själva skulle förklara digital kompetens, svarade ett flertal av de medverkande 

att digital kompetens handlar om att kunna använda och föra sig med ett verktyg på korrekt sätt. 

Jag skulle säga att det är hur man beter sig runt teknologi. Det är inte bara programme-
ring enligt mig utan om en dator hänger sig, hur gör man då? (L2) 
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Det var däremot enbart en av de nio lärarna som prata om sociala medier i samband med digital 

kompetens. Hen menade på att det inte går att blunda för att det är en stor del av elevernas 

vardag utanför skolan. 

Det är en del av dagens liv. surfplattor, datorer, TVn är inte ens en vanlig TV längre utan en 
SmartTV. Väldigt nödvändigt att vi visar hur vi hanterar det här, och jag tänker på digitala 
verktyg men också sociala medier. (L7) 

En del av de medverkande lärarna beskrev att de ansåg att digital kompetens har flera sidor. L6 

beskrev att hen ser en del av digital kompetens är själva användningen, att veta hur och när man 

använder det. Den andra delen är att veta hur de fungerar. Både L5 och L1 beskrev digital 

kompetens som en kombination av möjligheter men även att använda det på korrekt sätt. 

Att man ser vilka möjligheter som finns. Man ser det som ett verktyg och man vet när man 
ska använda det. Då tycker jag nog man har digital kompetens. Sen måste man använda 
verktyget, men först och främst är det att förstå hur jag kan använda det och hur det faktiskt 
hjälper. (L5) 

Att man ska vara bekväm med att använda ett verktyg. Att ha det tillgängligt, inte behöva stå 
i kö för att få använda det och så vidare. Att kunna utnyttja det digitala här och nu. Digital 
kompetens tänker jag är inte att vara begränsad i det som jag som lärare styr in på, utan att 
se möjligheterna, att man får nya idéer om hur man kan använda tekniken. Att hitta nya 
användningsområden (L1) 

 

Olika tillgång till digitala verktyg 

Som tabellen ovan visar är det ett spann mellan vilka digitala verktyg som de intervjuade lärarna 

hade tillgång till vid intervjutillfällena. Dock går det att se ett grundutbud: projektor och en 

lärardator. Sedan hade även en del lärare möjlighet att boka och låna surfplattor från skolan. L3 

berättade ett exempel på hur det ser ut i hens klassrum med surfplattor och andra digitala verk-

tyg: 

Surfplattor är väl det som används och sen har jag en projektor i mittklassrum med tillhö-
rande interaktiva pennor. Men de är inte tillförlitliga och därför har vi inte kunnat arbeta med 
dem. Istället får jag använda datorn… 

… På en skola med 350 elever finns det 14 surfplattor som är bokningsbara. (L3) 

Det som berättas om interaktiva pennor till projektorn beskrev även L6 i sin intervju. Det be-

rättas att de interaktiva pennorna som finns inte är så enkla att använda vilket resulterats i att 

de inte använts. L6 poängterar även att det är svårt att använda digitala verktyg kontinuerligt 

om man inte vet hur de ska användas eller hur de funkar. 

 

En av de lärarna som har störst tillgång till olika digitala verktyg är L1 och i sin intervju berät-

tade hen hur de arbetar med de olika verktygen: 
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Vi har blivit en ”1 till 1” klass för bara några månader sedan. Vi jobbar mycket med surf-
plattor gör vi. Det är ett verktyg som man kan göra otroligt mycket med. Vi jobbar även 
ganska mycket med vår interaktiva skrivtavla. Det allra senaste när det kommit det här med 
programmering, då använder vi robotar som vi beställt. (L1) 

Trots avsaknaden av en interaktiv skrivtavla eller tillgång till flera surfplattor, försöker många 

lärare göra det bästa med det de har. L7 beskrev hur de har löst avsaknaden av digitala verktyg 

i arbetet med programmering. 

Dock har vi inte tillgång till så mycket surfplattor exempelvis så de har programmerat ”ma-
nuellt”. (L7) 

 

Som nämnt tidigare i kapitlet har även L5 har hittat en lösning genom att spegla upp på tavlan 

från datorn eller surfplattan via projektorn, och märkt av ett resultat. L5 berättade även hur de 

arbetar på andra sätt med digitala verktyg: 

Sen så Binglar (spelplattform) de mycket och då har de surfplattor som de hämtar. Nu har vi 
fått tre till, annars har vi kanske 8 stycken på 100 elever. (L5) 

Flera av lärarna har tillgång till en halv klassuppsättning surfplattor, men denna uppsättning är 

oftast bokningsbar och delas därför med flera av klasserna på skolorna.  

 

Alla medverkande har verktyg, antingen projektor eller smartboard, för att spegla upp en skärm 

till tavlan. Mer eller mindre alla de medverkande lärarna berättade under intervjuerna att de 

använder sig av digitala läromedel som de speglar upp på tavlan så alla elever kan se: 

Matteböcker finns ju nästan alla digitala så man kan använda det 1 till 1. Det vi använder, 
Favorit Matematik, har även lärarhandledningen digitalt och där finns det filmsekvenser på 
genomgångar vi använder oss av. (L3) 

Några av lärarna berättade även att de inte bara använder det digitala läromedlet vid genom-

gångar, utan att de har elever som har sina matematikböcker digitalt på elevdatorer som de 

använder istället för en fysisk bok.  

 

När det kommer till framtida tillgångar av digitala verktyg uppmärksammades det under inter-

vjuerna med de lärare som arbetar i kommun Y, att alla elever i de skolorna inom denna kom-

mun kommer bli tilldelade en Chromebook nästa läsår. Dock påpekade en av lärarna att de inte 

hört att lärarna själva ska få något, vilket hen menade gör det svårare att lära sig det nya verk-

tyget så att de kan användas som det är tänkt.  
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Programmering i matematiken 

Eftersom programmering i och med höstterminen kommer återfinnas i kursplanen för matema-

tik är det svårt att blunda för att detta kommer medföra en förändring i undervisningen. En stor 

majoritet av de medverkande lärarna ansåg att programmering är en naturlig utveckling av äm-

net. L1, L6 och L9 ansåg alla att det fanns självklara kopplingar till matematiken.  

Att man kan få se i praktiken hur man använder matematik tror jag är jättebra, och jag tror 
att de barnen som gillar att sitta vid datorn blir motiverade till matematik. (L6) 

Jag tycker det ska bli roligt. Jag ser kopplingar till det vi redan har gjort på något sätt. Lite 
förlängning som mest inspirerar barnen. När man väl sätter igång så är de väldigt nyfikna. 
(L1) 

Det går ju hand i hand hela tiden. Så som mönster i matematik, det kommer igen i program-
meringen. (L9) 

Många av lärarna berättade att de redan arbetat med programmering. L9 berättade hur de redan 

nu arbetar tätt mellan teknik (där programmeringen återfanns vid intervjutillfället) och mate-

matik. L7 och L2 berättade även de att de har påbörjat arbetet med programmering, och att det 

därför inte känns allt för skrämmande att det nu lagts till i ämnet.  

Vi jobbade med det på utbildningen så jag förväntade mig det såklart. Tycker det är jättebra, 
vi har redan jobbat med det litegrann… 

… Som klasslärare tror jag att det kommer funka att kombinera så det inte känns stressigt. 
(L7) 

En av lärarna, L5, berättar att hen brinner för programmering. L5 har som nämnts tidigare hållit 

i en workshop om programmering för sina kollegor och känner absolut inte att det är en stress-

faktor att det nu ingår i matematiken.  

En av lärarna, L8, kände att tilläggningen av programmering var varken bu eller bä. L8 förkla-

rade sig rätt nollställd inför det, men känner ändå en viss oro och stress av den anledningen att 

hen inte vet vad det kommer innebära.  

 

Kommer det ske en förändring? 

Ytterligare ett sätt att få kunskap om hur den digitala kompetensen kommer påverka undervis-

ningen i matematik var att be lärarna förklara hur de ansåg sig tro en eventuell förändring skulle 

se ut. Majoriteten av alla de intervjuade lärarna tror eller hoppas att det kommer ske en föränd-

ring på deras matematikundervisning. Några av lärarna höjde dock ett finger att en eventuell 

förändring måste ske med en struktur: 
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Jag hoppas det, jag tänker att barnen gillar det här. Många är uppvuxna med smartphones 
eller surfplattor så de känner till hur de fungerar och då tror jag det blir en annan lust att lära. 
Men du måste nog ha en väldig struktur på vad du får och inte får göra, så det inte leks bort. 
(L3) 

Man måste var väldigt tydlig som lärare att det här och det här är okej att göra nu. (L4) 

L1 berättade att det är högst troligt att det kommer förändra hens undervisning och att L1 ser 

en möjlighet till utveckling med digital kompetens. 

Vi är i början av det. Jag känner ju redan att jag tycker det är enklare att individualisera 
undervisningen. Det finns en möjlighet till utveckling på olika sätt, och att styra svårigheten. 
Jag tänker att man också kan lämna lite mer öppna uppgifter. (L1) 

Två av lärarna förklarade att det nya med programmering inte kommer vara någon stressfaktor 

och att de såg fram emot arbetet med det. De påpekade dock att det nödvändigtvis inte skulle 

märkas på deras undervisning lika mycket som det skulle märkas på tillgångarna, L5 tryckte på 

att man som lärare är begränsad av skolans ekonomi och så vidare.  

Den största skillnaden är att det kommer bli mer påtagligt att man inte kan stå för det nya. 
För alla kommer inte kunna ha en egen dator eller surfplatta. Det kommer bara bli tydligare 
för mig. Sen tror jag att lärare överlag kommer bli panikslagna. (L2) 

En del av lärarna ansåg att förändringen kommer märkas på hur det förenklar undervisningen 

och även elevernas lärande. L6 poängterade att med mer digitala verktyg kan lärare få mer tid 

över om de slipper den tiden det tar att rätta i böcker och så vidare.  

Ju längre fram tekniken går, ju smartare blir dessa lösningarna. Du kan ha en surfplatta med 
miniräknare i sig. För mig handlar det om att man ska förenkla undervisningen. (L7) 

Jag tror det finns många positiva delar i det. En positiv del är att om man kommer igång med 
appar så blir det väldigt mycket lättare att stimulera de starka barnen, till exempel att nu kan 
du göra den här grejen och så behöver man inte sitta och leta fram massa extra material för 
det finns i appen. De motoriskt svaga kan räkna matematik istället för att fokusera på skri-
vandet. Då får de matteträning istället för motorikträning. På samma sätt kan du få det upp-
läst, vilket gynnar väldigt mycket. (L6) 

Det var två lärare som inte trodde att det nya tillägget kommer påverka deras undervisning. 

Dock av lite olika anledningar. L8 tror att den enda skillnaden är att det kommer användas mer 

appar allt eftersom de får tillgång till mer verktyg, men annars anser L8 att undervisningen 

kommer vara detsamma. 

Innehållet är fortfarande detsamma. Jag kommer fortsätta ha matte-musik och sås vidare, 
men det inget med det digitala mer än att det är enklare för mig att smälla upp en text på 
tavlan än förr när man hade overhead. Jag tror folk tror för mycket på det, att det kommer 
bli revolutionerande inom undervisningen. Men jag tror inte de blir bättre för att de får sitta 
med vars en dator och hålla på. (L8)  

L9 förklarade det genom att berätta hur de redan nu binder ihop matematik och programmering 

via teknikämnet, vilket gör att L9 kände att de redan arbetar till stor del med det som kommer.  
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7.3. Vilken kompetensutveckling anser lärare behöva inom matematik i 

och med det nya tillägget? 

När det kommer till informationen om digital kompetens, var det intressant att få vetskap om 

hur lärarna fått till sig informationen.  

 

Majoriteten av lärarna hade fått information från deras skolor, dock i olika utsträckningar. 

Några lärare hade enbart fått ett kort utskick om digital kompetens medan några andra lärare 

både fått adekvat information från skolan och läst mycket om det på egen hand: 

Det har tagits upp på skolan och informerats, det har det. Vid terminsstarter och sedan när 
de har haft ledarlagsträffar som sedan nåt ut till arbetslagen. Sedan har jag ju läst om det på 
skolverket. (L3) 

 

 L1, som är förstelärare i matematik, berättade hur hen hörde om det nya tillägget. 

Hörde på radion här att de började prata om det här 2016 så jag var med ganska tidigt där 
och lyssnade till det här. Så någon gång där och då. Vi pratade även om det i mitt förstelärar-
nätverk vi har. (L1) 

Både L2 och L8 hade fått informationen från andra håll än från sina skolor. L8 berättade att hen 

läst om det själv på skolverkets hemsida. L2 hade hört det från sin bror som också är aktiv inom 

skolans värld:  

Fick veta det för cirka ett år sedan. Min bror är väldigt engagerad i det här. Han berättade att 
det skulle in i läroplanen för han jobbade med det innan det ens var tänkt att läggas in. (L2) 

 

Eftersom L7 tog examen från sin lärarutbildning förra året kunde hen inte svara på om skolan 

delgett mer information om tillägget än det lilla som delgetts under hennes arbetsår. Däremot 

berättade hen att det samtal som fanns kring tillägget innan det blev tillagt märktes av på ut-

bildningen.  

Då en av de intervjuade lärarna, L1, är förstelärare i matematik berättade hen att det pratades 

om det relativt tidigt i det nätverk som kommunens förstelärare har: 

Hörde på radion här att de började prata om det här 2016 så jag var med ganska tidigt där 
och lyssnade till det här. Så någon gång där och då. Vi pratade även om det i mitt förstelärar-
nätverk vi har. (L1) 
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Kompetensutveckling 

Av de kompetensutvecklingsmöjligheterna som finns för skolor och lärare inom detta ämne är 

Skolverkets Digitaliseringslyft ett av dem. Det var en av lärarna, L5, som precis hade avslutat 

detta vid intervjutillfället. I kommun Y är det beslutat att alla lärare ska gå digitaliseringslyftet, 

men att de får välja om de vill gå det med inriktning på matematik eller svenska.  

Vi har fått valt olika inriktningar för vi ska ha kompetensutveckling inom digitalisering till 
hösten som vi ska ha i ett läsår. Jag har valt matematik så ser fram emot det arbetet jätte-
mycket. I den bästa av världar vill man ju kunna ha både och, men det går inte så då får vi 
lära av varandra istället. (L3) 

 

En av de lärarna som ska gå digitaliseringslyftet kommande läsår, L7, berättade att det kom lite 

som en chock att de skulle gå en utbildning då de fått magert med information om det nya 

tillägget och allt runt omkring. 

 

Av de lärarna som arbetar i kommun X är det, förutom L5, även L1 som fått kompetensutveckl-

ing inom ämnet, men detta beror på att hen är förstelärare inom matematik: 

Dels det här förstelärar-nätverket har vi redan haft mycket kompetensutveckling, och väldigt 
från grunden. Men kanske mer i teorin, jag känner ju fortfarande att jag inte är helt inne. (L1) 

Resterande lärare i samma kommun berättade att de inte hade hört något om någon plan att gå 

digitaliseringslyftet eller likande, dock har det erbjudits föreläsningar. Men inget som har varit 

obligatoriskt för alla på skolan: 

Det har erbjudits, om man håller ögonen öppna kan man ju hittasjälv liksom. Det har skickats 
ut något om någon föreläsning, men det var mer grundläggande. Men inget annat vad jag 
vet. (L2) 

 

IT-hjälp och kollegialt stöd 

Förutom chansen till kompetensutveckling är det kollegiala stödet en viktig aspekt när det sker 

förändringar.  

 

Vid frågan om de har någon på deras skola som är utbildad inom IT och digitala verktyg som 

de kunde vända sig till om de behövde råd och hjälp, svarade de flesta lärare väldigt osäkert att 

de hade de troligtvis inte. Några av dem kunde berätta att de hade IT-personal inom kommunen, 

men att de var mer till om något tekniskt krånglade. L2 berättade att de på deras systerskola har 

en IT-pedagog. 
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Vi har inte på den här skolan, men på X finns det en IT-pedagog som kommer hit ibland. 
Men är osäker på hur hans tjänst skulle kunna hjälpa större. Men vi har ingen utöver honom. 
(L2) 

En lärare berättade att det fanns andra lärare på skolan som hen har möjlighet att vända sig till 

för att få tips, råd och hjälp i matematikundervisningen med det nya tillägget, eftersom de kol-

legorna har fått gå en kurs:  

Vi har några som gått en dagskurs, och de har köpt in lite programmeringsmaterial. Så det 
finns det så vi kan vända oss till. Men jag skulle gärna vilja gå en själv. (L4) 

L3 presenterade en intressant vinkel för det här med IT-hjälp, och hen menade på att det är 

viktigt att ta hjälp utav eleverna eftersom digitala verktyg är en sådan naturligdel av deras liv 

idag: 

Sen tänker jag såhär, vi måste ju ta hjälp utav våra elever. För de är ju experter på de digitala 
verktygen. Även om de inte har didaktiken som vi besitter så kan vi med hjälp av deras 
kunskaper hitta vägar och nya spel så blir det en samlänkning, att vi jobbar ihop. Och då får 
de ett inflytande också. (L3) 

Fler lärare pratade om ett kollegialt stöd i allt det nya som väntar. L1 beskrev hur de på hens 

skola har suttit ner och skapat en plan över hur de kan arbeta med digital kompetens i matema-

tiken: 

Jag tror inte merparten av oss känner att det här kan vi väldigt bra, utan vi är på gång och 
nosar och vi är förbereda på att det kommer och vi stöttar varandra kollegialt. Vi har skrivit 
en liten plan över det här med programmering, vad man kan göra i de olika årskurserna, så 
vi har någonstans att börja. (L1) 

 

Drömmen om kompetensutveckling inom programmering 

Vid frågan vad lärarna önskade få kompetensutveckling inom, inför den digitala kompetensen, 

svarade näst intill alla samma sak: programmering.  

Några av dem kunde redan vid intervjun berätta vad inom programmering de var nyfikna att 

lära sig mer om: 

Inom något som heter ’Ardino’. Det är ett kretskort som är som en stor bräda med hål i, och 
sen är den en USB-port som man kopplar till datorn och programmerar ’på riktigt’. (L2) 

Jag vet ju vad jag vill ha för något. Men det är ju det kreativa att skapa grejer, egna tutorial 
och appar och så vidare. Så det är väl fortbildning om hur man bygger upp en app eller nått 
som jag behöver. (L6) 

L7 och L4 förklarade att de kanske inte nödvändigtvis kände så stort behov av någon kompe-

tensutveckling i till exempel programmering, utan de beskrev att de hellre ges tillfälle att träffa 

kollegor och diskutera vad de använder och vad de har hittat. 



35 

 

Och tid att bekanta sig med det nya, för det tycker jag är kompetensutveckling. Att få tiden 
att sitta tillsammans med kollegor och titta vad de hittat och diskutera. (L4) 

När man väl börjar jobba kan man sakna det som vi gjorde på universitetet med idébanker 
där man diskuterar. Att man kan problematisera tillsammans. Sedan så klart även program-
mering för det har jag minst koll på. (L7) 

Både L5 och L8 förklarade att de vill få hårdvaran före de vet vad de behöver eller vill ha 

fortbildning inom. L5 sa att om det är något litet så vore det väl att hen gärna vill lära sig hur 

den plattformen som skolan använder sig av fungerar. L5 berättar att det har upplevt som det 

finns mycket som man ’kan’ göra, men att de inte fått veta hur.  

  

7.4 Sammanfattning 

Många av lärarna berättar hur användandet av datorer förr var väldigt jippo-betonat och att det 

inte användes kontinuerligt. Delvis för att det inte fanns någon, eller enbart få, datorer tillgäng-

liga. Det berättades att förr så användes spel på dator till mestadels användes för det var roligt, 

och inte som ett inlärningsverktyg.  

En trend visades även att det ytterst lite berörts om digitala verktyg i lärarnas utbildning. Det 

visade sig även att de gånger de kommit i kontakt med digitala verktyg innan deras legitimering 

var under vikariat eller under praktiker och inte på universitetet.  

Det har tydligt setts en utveckling eller förändring av matematikundervisningen enligt majori-

teten av lärarna. De märker att det successivt har blivit mer digitalt i undervisningen och även 

att tillgången av digitala verktyg har ökat. En minoritet av lärarna har interaktiva skrivtavlor 

och de har märkt en skillnad i sin undervisning. Medans några av de andra lärarna önskar de 

hade mer interaktivt, eller att de interaktiva verktygen de har hade varit mer tillförlitliga.  

Det har framkommit att flera av lärarna anser att det är lättare att individualisera undervisningen 

med hjälp av digitala verktyg och att det digitala ses som ytterligare en inlärningsmetod för 

eleverna. Fler förändringar som märkts av är bland annat att styrdokumenten ändrats och sig-

nalerar en annan typ av användning av det digitala. Sedan har matematiktänkandet förändrats 

och har blivit mer kreativt och levande.  

Det finns en stor användning av digitala läromedel, det vill säga att både lärarhandledningen 

och elevernas matematikbok finns tillgängligt digitalt. Detta har visat sig underlätta för flera av 

lärarna i deras matematikundervisning.  

Det finns ingen överhängande oro över deras egen digitala kompetens i jämförelse med den 

kompetens som ska läras ut till eleverna, och om man har ett intresse och tycker det är roligt är 
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det enklare att sätta sig in i det. Många av lärarna arbetar redan en del med programmering, 

både för sig och tillsammans med andra ämnen.  

 

Synen av digital kompetens mynnar ut i att du ska kunna använda och förstå ett verktyg. Även 

att det är viktigt att det finns utrustning tillgängligt för att ha möjlighet att uppdatera sig och få 

den kompetens som behövs.  

Det är en stor skillnad på tillgångarna av digitala verktyg i dagsläget. Grundutbudet är en lärar-

dator och en projektor i klassrummet för att ha möjlighet att spegla upp. Ett få antal surfplattor 

finns oftast tillgängliga att boka av alla lärarna på en hel skola, vilket komplicerar undervis-

ningen. Det finns i vissa fall tillgång till mer verktyg, men att de antingen inte fungerar som de 

ska eller saknar licens för användning.  

Programmering ses av de flesta som en naturlig och självklar utveckling av matematikämnet. 

Det har delvis redan startats med programmering i klasserna och därför tycker majoriteten att 

det inte känns så stressigt att det nu är tillagt inom matematiken.  

 

Informationen om digital kompetens har lärarna fått mestadels från sina skolor, dock i olika 

utsträckningar. Några få har fått informationen från andra håll.  

Många av lärarna ska genomgå Skolverkets kompetensutveckling Digitaliseringslyftet under 

nästa läsår. Det finns dock en del lärare som redan gått digitaliseringslyftet, eller annan kom-

petensutveckling inom området.  

Många skolor har tillgång till IT personal som lagar utrustningen om det krånglar eller går 

sönder. Däremot har några lärare tillgång till personal som är pedagogiskt inriktat på IT. En del 

lärare anser att det är viktigt att ta hjälp av eleverna som har växt upp med digitala verktyg. På 

någon skola har hela lärarlaget tillsammans utformat en plan, eller idébank, på hur man kan 

arbeta med till exempel programmering.  

Programmering är även det som majoriteten av lärarna önskar sig mer fortbildning/kompetens-

utveckling inom. Några har specifika önskemål inom ämnet, medans andra lärare känner att de 

måste få tillgång till utrustning innan de vet vad de vill ha fortbildning inom. Många känner 

även att de vill träffa andra kollegor för att diskutera och visa vad de hittat och hur de arbetar. 
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8 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares attityder inför införandet av digital kom-

petens i matematikundervisningen. I denna del kommer först och främst resultatet av studien 

diskuteras och problematiseras tillsammans med tidigare forskning, bakgrund samt teori i en 

resultatdiskussion. Genom denna resultatdiskussion besvaras även frågeställningarna från tidi-

gare avsnitt. Sist presenteras en metoddiskussion för att lyfta upp för- och nackdelar med den 

valda metoden.  

 

a) Resultatdiskussion 

Hur uppfattas lärarnas egna digitala kompetens i relation till det nya uppdraget? 

I resultatet framkommer det en positiv bild av lärarnas tyckande och tänkande inför det nya 

tillägget med digital kompetens. Deras tidigare erfarenheter och kunskaper ger bilden av lärare 

som lärt sig använda digitala verktyg under deras yrkesår. Som det framkom i Unenges (1996) 

studie var det många av de lärare som lärt sig använda datorer i skolan då de ingen hade erfa-

renhet av det i hemmet. Skillnaden här är att situationen idag ser annorlunda ut eftersom det 

oftast är samma eller liknade teknik som finns i hemmet och skolan idag, till exempel datorer 

och surfplattor. Detta gör att lärarna har digital kompetens om hur verktygen fungerar, men 

syftet med användningen skiljer sig mellan de olika ramarna då verktygen ska användas med 

ett pedagogiskt syfte i skolan. Dock uppvisas en stabil digital kompetens även på detta planet 

då digitala verktyg används som en inlärningskälla och som ett sätt att underlätta individuali-

seringen av undervisningen. Detta nämns även i teorin där lärares pedagogiska kunskap sker i 

relation till integrationen av teknologin (Goos & Bennison, 2008).  

I den nationella strategin för skolans digitalisering står det i deras huvudsakliga mål att eleverna 

inte enbart ska uppnå en hög digital kompetens, utan även att likvärdigheten och kunskapsut-

vecklingen ska stärkas (Skolverket, 2017). Att flera av lärarna använder flera olika digitala 

verktyg, så som interaktiv skrivtavla, digitala läromedel och så vidare, för att individualisera 

kan peka mot en hög medvetenhet och digital kompetens. Detta påvisades även i resultatet av 

att ingen av lärarna kände någon oro över sin egna kompetens i förhållande till läroplanen.  
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Vad anser lärare att det nya uppdraget i matematik betyder för matematikundervisningen? 

I den nationella strategin är ett delmål likvärdig tillgång (Skolverket, 2017), och här visar re-

sultatet att det troligtvis är en bit kvar att gå. Det grundutbud som infinnes i dagsläget kan 

omöjligt vara tillräckligt för att undervisa så att eleverna får en adekvat digital kompetens? 

Möjligheten att spegla upp på tavlan förenklar och förbättrar undervisningen till en viss del. 

Men det kan anses att eleverna måste ha kontinuerlig tillgång till digitala verktyg som de får 

använda för att ha en möjlighet att undersöka och utveckla sin digitala kompetens. Detta nämns 

även i resultatet att en lärare med interaktiv skrivtavla märkt skillnad på eleverna förståelse när 

de själva kunde gå fram och göra, istället för att lyssna och titta när läraren gör.  

Många av lärarna trodde eller hoppades på en förändring av sin matematikundervisning och 

deras gemensamma syn/definition av digital kompetens tyder på att de förväntar sig mer digi-

tala verktyg i undervisningen, hur annars kan eleverna lära sig hur det fungerar ordentligt? Om 

vi drar upp det här parallellt med studien som visade att lärarna där ansåg att tekniken var en 

fördel i sin matematikundervisning, kanske vi kan förutspå att om lärarna får tillgång till de 

digitala verktyg de behöver för att bedriva den matematikundervisning de vill efter tillägget 

kommer det resultera i en mer individualiserad och likvärdig undervisning där det utgår ifrån 

varje elevs egna kunskapsnivå. Detta framgår i den nationella strategin och påvisas även i Un-

enges (1996) studie där resultatet visade att lärarna ändrat sitt arbetssätt på grund av datorn, och 

de även upplevde att det öppnade upp för möjligheten att individualisera undervisningen. Även 

Kjällander m.fl (2016) diskuterar användandet av material, som olika digital verktyg, för att 

visualisera programmeringen för eleverna. Detta kan ses som en viktig del för elevernas inlär-

ningsförmåga eftersom det blir som det sägs i resultatet, ännu en chans till inlärning för ele-

verna. För författaren är detta en av de främsta anledningarna till varför det ska införas mer 

digitala verktyg i klassrummen, så lärarna kan genomföra det nya tillägget på det bästa sättet 

för eleverna (Kjällander, Åkerfeldt, & Petersen, 2016).  Visualisering med hjälp av digitala 

verktyg kan vara till stöd även i undervisningen av matematik. Precis som det nämns i bakgrun-

den finns det barn som lär sig genom bilder och att få se matematiken (Anselmsson, 2011). Här 

går det att anta att digitala verktyg skulle var ett stort stöd eftersom det öppnar upp möjligheten 

för eleverna att se och flytta matematiken själva, som Lingefjärd (2011) skriver. 

 

Som en fortsättning på denna linje kan det funderas över vikten av det kollegiala stödet. Även 

om lärarna kan använda de digitala verktyg de har, hur ser de till att inte fastna i sin användning?  
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I Unenges resultat ville och behövde lärarna stöd och hjälp av sina kollegor för att klara av 

datorundervisningen (Unenge & Unenge, 1996). I studien för detta arbete använde sig de inter-

vjuade lärarna sig av hjälpen från sina kollegor för att klara undervisningen på olika sätt. Bland 

annat genom att skapa en gemensam plan för arbetet med programmering. För några fanns även 

vetskapen om att det finns lärare på skolan som gått kurser eller fortutbildningar inom det här 

området som de kan vända sig till. Tyvärr visade det sig vara en stor trend att många av lärarna 

inte hade någon personal med medveten fortbildning inom IT och pedagogik tillgänglig på sko-

lan. Detta bidrar till att lärarna får ta hjälp av kollegor som ligger på samma nivå, eller eventuellt 

lägre, kompetensmässigt. Även om diskussion mellan lärare kan vara bidragande, kan det tän-

kas att det ändå saknas den spetsen på kompetensen som går att få av de som har fått vidare 

utbildning i ämnet. Av detta kan det spekuleras att även om lärarna tror det kommer ske en 

förändring i undervisningen i framtiden och även om de får tillgång till mer digitala verktyg, 

finns det en risk att de fastnar i ett visst sätt att använda det.  

 

Vilken fortbildning anses lärare behöva inom matematik i och med det nya uppdraget? 

Men för att undvika att fastna i användandet av digitala verktyg och för att nå till den individu-

aliseringen som nämns ovan finns det anledning att anse att det bör finnas en djupare förståelse 

för de digitala verktygen och hur de kan användas. För det finns det flera komponenter enligt 

teorin. Det finns även en aspekt att lära av annan utbildad lärare eller person (Goos & Bennison, 

2008). I denna aspekten finns det möjlighet att se en koppling till det kollegiala stödet som 

nämns i föregående stycke och även genom att lärare får möjlighet till kompetensutveckling 

och fortbildning för att skapa sig en djupare förståelse och bidra till sin egen professionsut-

veckling.  

I studien från 2008 framkom det att lärarna kände av behovet att få utbildad hjälp för att ut-

veckla deras integrering av teknik i matematikundervisningen (Goos & Bennison, 2008). 

Många av lärarna i denna studie ska genomgå Digitaliseringslyftet kommande läsår, vilket 

självklart bidrar till deras förståelse och kunskaper, det är värt att fundera på om det kommer i 

sista minuten? En annan lärare i studien har gått lyftet detta läsåret och därför kan hen känna 

sig mer förbered inför hösten. De lärare som ska gå det har bättre förutsättningar än de som inte 

har eller inte ska gå någon kompetensutveckling, men dessa lärare måste parera en ny kursplan 

i matematik, samtidigt som de lägger tid på att läsa in sig och gå lyftet. Som pricken över i:et 

är det även dessa lärare som ska få in Chromebooks till alla elever under samma läsår. Detta 
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betyder att det är ytterligare något nytt som de ska sätta sig in i och lära sig. Det går att fundera 

över hur lärarna ska klara av att balansera allt detta nya tillsamman med det ”gamla”? 

I denna situation finns det möjlighet att förstå de lärare som önskar sig kompetensutveckling i 

form av samtal och diskussioner med kollegor i samma sits. Även om de lärarna som ska gå 

lyftet inte hade kunskap om hur upplägget är utformat vid intervjutillfällena, visar resultatet att 

det finns ett starkt behov att lärarna får ventilera och diskutera det som de lär sig under det 

kommande läsåret.  

En annan aspekt av kompetensutveckling som syntes i både det här resultatet och Goss och 

Bennisons (2008) resultat var tid. I studien från 2008 känner lärarna att de inte har tillräckligt 

med tid för att utforska användandet av tekniken. I denna studie uttrycks det att lärare vill ha 

tid att sitta med de nya digitala verktygen och lära sig de själva utifrån det de har hört i teorin, 

annars vet de massor som de sedan inte kan verkställa i praktiken.  

Slutligen så finns det ett enstämmigt begär att få ämnesfortbildning inom programmering.  

Det är även något som Rolandsson (2015) berör i sin studie. Där framkommer det att lärarna 

anser att många elever har svårt att förstå ämnet, trots olika upplägg på undervisningen. Han 

påpekar även att det var flera lärare som inte ansåg att alla elever kunde lära sig programmering 

(Rolandsson, 2015). Här finns det en möjlighet att fundera om elevernas förståelse speglar lä-

rarnas egna? Eller i alla fall speglar det en undervisning som inte är individualiserad, utan tro-

ligtvis omedveten formad för den typen av elever som lärarna tror kan lära sig. Detta är något 

som inte får hända i den framtida undervisningen, men det går att ana att det säkerligen finns 

risk för det utan ordentlig kompetensutveckling. 
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b) Metoddiskussion 

Eftersom valet av min metod går ut på att intervjua ett litet antal verksamma lärare, går det inte 

att säga att resultatet går att applicera på alla verksamma lärare i hela landet. Resultatet är inte 

generiskt. 

Det största problemet jag upplevde med min metod var att få ihop tillräckligt med informanter. 

Kravet vi hade på oss var helst tio stycken informanter. På grund av att tiden gick fick jag 

genomföra min studie med nio informanter. Men eftersom en kvalitativ intervju fokuserar på 

de erfarenheter som informanten har (Dimenäs, 2007) var det inget problem att få ut tillräckligt 

med data till studien från mina nio informanter. Detta var även en aspekt som gjorde att jag 

valde intervju som min metod. Eftersom min studie berörde undervisningen i matematik var 

informanterna tvungna att undervisa i det ämnet, för deras svar blir mer tillförlitliga om de får 

prata om sådant de själva varit med om (Dimenäs, 2007). Däremot var detta ingen aspekt av 

metoden som bidrog med stress eftersom det alltid finns lärare som undervisar i matematik. Det 

hade varit svårare att få tag på informanter om jag behövt ha matematiklärare som till exempel 

använder sig av ett specifikt läromedel. Vid skapandet av intervjuguiden började jag med att 

försöka skapa frågor uppdelade efter zonerna i det teoretiska ramverket. Men jag insåg rätt 

snabbt att det skulle bli rörigt för informanterna att frågorna hoppade mellan innehållen, till 

exempel digitala verktyg och programmering. Därför delades frågorna upp så att alla frågor 

som berörde ett innehåll ställdes i samband med varandra under intervjun. Detta gjorde att de i 

intervjuguiden fick indelningen tidigare erfarenhet, digitala verktyg, programmering. Men för 

att försäkra mig om att en zon inte missades under skapandet av alla frågorna gjordes frågorna 

utifrån en del av intervjuguiden och en zon i taget.  

Någon som upptäcktes under de första intervjuerna, var att en av de inledande frågorna var en 

stor tillgång när det kom till att få en överblick över flera av frågeställningarna, beroende på 

vilka frågor man ställde det i kontrast med. Eftersom intervjuguiden är utformad med både det 

teoretiska ramverket samt frågeställningarna i åtanke anser jag att den fångade upp till största 

delen det jag var ute efter i min undersökning. Jag anser att resultatet som sammanställdes av 

intervjuerna gick att använda för att besvara mina frågeställningar.  

En enkät hade gett en bredare bild av vad lärare i landet anser om digital kompetens i matema-

tiken, men risken hade varit att de i sina svar hade svarar för vagt eller kanske även missat att 

svara på det frågan var ute efter. En enkät hade varit mer lämpligt om jag hade velat undersöka 

hur ofta förekommande ett fenomen är, till exempel om syftet varit att undersöka hur ofta lärare 

använder surfplattor i matematikundervisningen. Det hade även varit en bättre metod om jag 
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velat påvisa skillnader mellan respondenterna (Dimenäs, 2007). Som det förklaras i metodka-

pitlet, så vill jag undersöka lärares uppfattningar och därför var intervju mer lämpat då det gav 

mig möjligheten att ställa följdfrågor för att få svar på det jag ville få svar på. Däremot upplev-

des det väldigt svårt att de första intervjuerna att komma på följdfrågor, och flera gånger upp-

märksammades det under transkriberingen att det vis tillfällen hade behövts ställas en följd-

fråga. Dock kunde jag ta med mig den vetskapen från de tidiga transkriberingarna till de andra 

intervjuerna och i de ställa följdfrågor på de ställena som det märkts att det behövdes.  
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Vidare forskning 

Eftersom detta tillägget med digital kompetens träder i kraft 1 juli 2018 går det inte att upptäcka 

någon vidare påverkning, utan det finns enbart möjlighet att spekulera. Därför hade det varit 

intressant att det i framtiden gjordes studier på i vilken utsträckning digitala verktyg påverkat 

matematikundervisningen. Sedan hade det även varit av intresse att det även genomfördes stu-

dier som fokuserade på programmeringen i matematikundervisningen.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Här med tillfrågas du om deltagande i en intervjuundersökning till ett examensarbete.  

Bakgrund och syfte 
Från och med den 1 juli gäller ett nytt uppdrag i läroplanen om digital kompetens. Inom mate-
matiken tillkommer tillägg som bland annat beräkning med digitala verktyg samt programme-
ring.  
 
Utifrån detta nya uppdrag är mitt syfte att undersöka hur lärare uppfattar detta nya uppdragets 
påverkan på matematikundervisningen och hur de upplever sin egen digitala kompetens.  
 
Förfrågan om deltagande 
Min undersökning vänder sig till verksamma lärare i matematikundervisningen i någon av 
årskurserna i grundskolan. 
 
Hur går studien till? 
Under intervjun kommer du sitta tillsammans med mig på en plats du själv valt och känner 
dig bekväm på. Innan intervjun börjar kommer du få frågan om du går med på att intervjun 
spelas in. Du kommer sedan få frågor ställda till dig som du svarar fritt på, och du får ta den 
tid du behöver för att formulera svaret. Beräknad tid för intervjun är ca 30 minuter.  
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjun kommer enbart finnas på enheten där en är inspelad och kommer enbart lyssnas på 
av mig i analyssyfte. När jag skriver ner intervjun till min uppsats kommer jag avidentifiera 
dig, jag kommer alltså inte skriva ut ditt namn i något som publiceras, och kommer i stället 
skriva till exempel ”Lärare 1” osv. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande av undersökningen är helt frivillig och du kan när du vill avbryta din medver-
kan utan att uppge anledning.  
 
Ansvariga för studien 
Om du har frågor och funderingar om undersökningen får du gärna kontakta mig eller min an-
svariga handledare. 
 



Student  
Linda Grüter  
Epost X 
Tele: X 
 
 
Handledare 
Docent Arne Engström 
Institutionen för matematik och datavetenskap,  
Karlstads universitet  
Epost. X 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Detta är en intervju till mitt examensarbete om digital kompetens. Intervjun sker i enighet med 

vetenskapsrådets etiska principer. Du har gått med på att vår intervju spelas in. 

Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetet som lärare? 

• Har du undervisat i matematik under all den tiden? 

• Vad använder du för digitala verktyg i din matematikundervisning idag? 

 

Frågor om tidigare erfarenhet: 

• Berördes det digitala i undervisningssyfte i din utbildning? 

• Kom du i kontakt med digitala verktyg i skolan innan du började arbeta, ex: praktik etc? 

• Använder du teknik mer eller på ett annat sätt här i skolan än du gör hemma? 

• Har du märkt någon skillnad eller utveckling av matematikundervisningen under dina 

verksamma år? 

Frågor om digital kompetens: 

• Hur skulle du beskriva digital kompetens med egna ord? 

• Tror du det nya tillägget kommer påverka din matematikundervisning? 

o Hur då? 

• När fick du reda på att det skulle komma ett nytt tillägg till läroplanen? 

• Anser du att lärarkåren på skolan fått tillräcklig information om det nya tillägget? 

• Vilka erbjudande om fortbildning/kompetensutveckling har ni fått? 

o Har ni isåfall fått det från skolan (rektorn) eller kommunen? 

• Hur känner du inför arbetet med digital kompetens? 

• Hur skulle du beskriva din egna digitala kompetens i jämförelse med det som ska läras 

ut? 

Frågor om programmering: 

• Hur ser du på att programmering nu mera ingår i matematikundervisningen? 

o Tror du det kommer bli en stressfaktor för dig i din undervisning och planering? 

• Vad skulle du önska fortbildning/kompetensutveckling inom? 

• Har ni någon i arbetslaget eller i närheten på skolan som ni vet har utbildning/kunskap 

om programmering som ni kan rådfråga? 
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