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Abstract 

Digital technology has made great progress in a relatively short time, which has led to new 

needs emerging to take advantage of the opportunities provided thanks to the digitization of 

society. The digital progress has resulted in teaching conditions being changed. The 

curriculum standards that all pupils should have equal opportunities to be good democratic 

citizens, demand today that digital competence needs to be provided to pupils. In the revised 

curriculum for the subject of mathematics it is written that mathematical activities must be 

linked to digital progress. It also says in the aim of the subject that teaching should give 

pupils the opportunities to develope knowledge of using digital tools. The result of the study 

states that the pupils´digital competence is of great significance for their development in 

mathematics when using digital tools and digital learning recources. The result also shows 

that one needs to compensate for pupils´previous knowledge regarding digital competence.  

Keywords 

 Digital competence, digital tools, digital teachingassets, mathematics instruction, individual 

tuition with digital tools  
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Sammanfattning 

Den digitala tekniken har på relativt kort tid gjort stora framsteg, det har lett till att det 

uppstått nya behov för att ta tillvara på de möjligheter som ges tack vare samhällets 

digitalisering. Den digitala utvecklingen har gjort att förutsättningarna för undervisning har 

förändrats. Läroplanskravet att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att vara 

fullvärdiga demokratiska medborgare gör att lärare idag behöver ge eleverna en digital 

kompetens. I den reviderade läroplanen för ämnet matematik står det att de matematiska 

aktiviteterna ska vara kopplade till den digitala utvecklingen. Det står också i ämnets syfte att 

undervisningen ska utveckla kunskaper i användandet av digitala verktyg. Resultatet av 

studien visar att elevernas digitala kompetens har stor betydelse för deras utveckling i 

matematiken vid användandet av digitala verktyg och digitala lärresurser. Resultatet visar 

även att lärare behöver kompensera för elevers olika förkunskaper gällande digital 

kompetens.  

Nyckelord 

Digital kompetens, digitala verktyg, digitala lärresurser, matematikundervisning, 

individanpassning med digitala verktyg.  

  



4 
 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Keywords ................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

Nyckelord ............................................................................................................................... 3 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 8 

1.2 Frågeställning .............................................................................................................. 8 

2. BAKGRUND: FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG ............................... 10 

2.1 Centrala begrepp ....................................................................................................... 10 

2.1.1 Digital kompetens .............................................................................................. 10 

2.1.2 Digitala verktyg .................................................................................................. 10 

2.1.3 Digitala lärresurser............................................................................................. 10 

2.1.4 Kompensera ....................................................................................................... 10 

2.2 Koppling till skolans styrdokument ........................................................................... 11 

2.3 Digital kompetens i matematik .................................................................................. 11 

2.3.1 Lärande med hjälp av digitala lärresurser i matematikundervisningen ................. 13 

2.4 Digital ojämlikhet i matematik .......................................................................................14 

3. TEORI ...............................................................................................................................16 

3.1 DigComp .....................................................................................................................16 

3.1.1 Förmågan att hantera fakta och information ...........................................................16 

3.1.2 Skapandet av digitalt innehåll ................................................................................. 17 

3.1.3 Kommunikation och samarbete ............................................................................... 17 

3.1.4 Problemlösning ........................................................................................................ 17 

3.1.5 Utmaningar med DigComp ..................................................................................... 18 

4. METOD .............................................................................................................................19 

4.1 Val av metod ....................................................................................................................19 



5 
 

4.2 Vald metod ..................................................................................................................... 20 

4.2.1 Genomförande ........................................................................................................ 20 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 20 

4.4 Konstruktion av intervjuguide ........................................................................................21 

4.5 Etiska ställningstaganden .............................................................................................. 22 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ............................................................... 22 

4.7 Bearbetning av data ....................................................................................................... 23 

4.7.1 Transkribering ......................................................................................................... 23 

4.7.2 Analys av data ......................................................................................................... 24 

5. RESULTAT ...................................................................................................................... 26 

5.1 Bakgrundsfrågor ............................................................................................................. 26 

5.2 Lärarnas upplevelse av betydelsen av elevers digitala kompetens vid lärandet i 

matematik ............................................................................................................................ 27 

5.3 Lärarnas arbetssätt för att stärka elevers digitala kompetens i sin 

matematikundervisning ....................................................................................................... 29 

5.3.1 Användandet av digitala verktyg för att till exempel lösa problem ........................ 30 

5.3.2 Söka och välja ut viktig information på nätet .......................................................... 31 

5.3.3 Använda digital teknik för att dela information ..................................................... 32 

5.3.4 Skapa digitala presentationer ................................................................................. 32 

5.3.5 Användandet av och förståelsen för programmering ............................................. 33 

5.4 Lärarnas sätt att kompensera för elevers olika digitala kompetens i sin 

matematikundervisning ....................................................................................................... 34 

5.5 Sammanfattning av resultatet ........................................................................................ 35 

5.6 Analys av resultatet ........................................................................................................ 35 

6. DISKUSSION ................................................................................................................... 38 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................... 38 

6.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 39 

6.3 Slutsatser ................................................................................................................... 42 

6.4 Betydelse för yrkesutövning ...................................................................................... 43 



6 
 

6.5 Förslag till vidare forskning ...................................................................................... 43 

Referenser ................................................................................................................................ 44 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 47 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... 48 

Bilaga 3 ..................................................................................................................................... 49 

Bilaga 4 ...................................................................................................................................... 51 

 

 

  



7 
 

1. INLEDNING 

Den digitala tekniken har under de senaste årtiondena gjort stora framsteg. När datorerna 

först kom blev de för många en ersättning för skrivmaskinen och dess funktioner. Tillgången 

och användningen av datorer har lett till att utvecklingen snabbt gått framåt. Därmed 

uppstod nya behov och möjligheter för användandet av datorer. Under min tid i grundskolan, 

i början på 2000-talet användes sällan datorer i skolan. Detta på grund av att samtliga elever 

på skolan då fick samsas om en sal med datorer. Under dessa lektioner användes datorerna 

enbart för att skriva och göra enklare bearbetning av texter. Det var en sällan förekommande 

lektion då alla på skolan samsades om samma lokal. I takt med att utvecklingen gick framåt 

så ökade vår användning av datorer och därmed blev efterfrågan på datorerna större. I min 

stad var skolan jag gick på den första att skaffa en klassuppsättning bärbara datorer som 

klasserna fick dela på. Idag arbetar många skolor med en-till-en, det vill säga en elev per 

dator, ibland redan från årskurs 1. Även om inte alla skolor arbetar med en-till-en datorer 

visar en rapport från riksdagen att det 2015 gick 1,8 elever per dator eller surfplatta i 

grundskolan vilket visar på en ökning bara från 2012 när det gick 3,0 elever per dator eller 

surfplatta (Rapport från Riksdagen 2015/16:RFR18). 

Många skolor idag använder inte enbart datorer utan även iPads eller andra digitala verktyg 

där olika applikationer kan användas. Den möjligheten kom 2010 när Apple släppte sin första 

iPad vilket plötsligt öppnade för nya och andra möjligheter för lärande genom exempelvis 

appar (Cayton-Hodges, Feng & Xingyu Pan, 2015).  

Den snabba digitala utveckling som skett under detta decenium har gjort att 

förutsättningarna för undervisningen har ändrats. I den reviderade upplagan av LGR11 står 

det i kursplanen för matematik att de matematiska aktiviteterna som genomförs även ska 

vara kopplade till den digitala utvecklingen (Skolverket, 2018). Vidare står det i 

matematikämnets syfte:  

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 

utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att 

kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra 

beräkningar och för att presentera och tolka data” (Skolverket, 2018).  

För att eleverna i årskurs 1-3 ska ges den möjligheten har användandet av digitala verktyg 

lagts till i det centrala innehållet under rubriken taluppfattning och tals användning 

(Skolverket, 2018).  För att möta den digitala utvecklingen och kursplanens krav på 
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användandet av digitala verktyg räcker det inte att ge eleverna en dator utan man behöver ge 

eleverna en digital kompetens. Jag upplever att man idag försöker höja elevers motivation till 

ämnet på olika sätt, ett av dem är genom digitaliseringen och användandet av digitala verktyg 

och olika lärappar.  

Eleverna vi möter i våra klassrum idag är infödda i den digitala världen (Helsper & Enyon, 

2009). Många av våra elever väljer självmant att spela olika typer av spel på exempelvis iPads 

eller datorer under sin fritid. Användandet av spelliknande lärappar gör att elever som 

nyttjar dessa kan ha fördelar när det kommer till ett lärande inom matematiken (Carr, 2012). 

Med tanke på det samt att våra elever är det Helsper och Enyon (2009) kallar för digitala 

infödingar kan förleda oss att tro att samtliga av våra elever redan besitter tillräcklig digital 

kompetens. Trots det faktum att våra elever är födda med digital teknik samt att Sverige i 

internationella undersökningar ligger långt fram i användandet av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) finns det digitala klyftor (Samuelsson, 2014). Att det finns digitala 

klyftor mellan eleverna i skolan kan bero på olika faktorer. En av de största anledningarna 

bakom digitala klyftor är enligt Samuelsson (2014) olika socioekonomisk bakgrund. År 2016 

levde 9.3% av Sveriges barn mellan 0-17 år, det vill säga 186000 barn i barnfattigdom 

(Räddabarnen, 2018). Med det i åtanke förstår man att ett stort antal av våra elever kan 

sakna både tillgång till internet samt dator eller annan digital utrustning i hemmet. När dessa 

barns förutsättningar ställs i relation till elever med en annan socioekonomisk bakgrund 

förstår man att en ojämlikhet kan uppstå. Oavsett om de digitala klyftorna beror på 

varierande socioekonomisk bakgrund, brist på motivation eller någon annan faktor är det vår 

uppgift som lärare att kompensera för ojämlikheterna som uppstår eftersom skolan ska vara 

likvärdig (Skolverket, 2018).  

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare upplever att elevernas digitala 

kompetens påverkar lärande i matematik. Vidare undersöks hur lärare arbetar för att 

förbättra elevers digitala kompetens samt hur de kompenserar den variation som finns 

eleverna emellan.  

1.2 Frågeställning  

• Hur upplever lärare att elevers digitala kompetens påverkar deras lärande i 

matematik? 

• Hur arbetar matematiklärare på lågstadiet för att stärka elevers digitala kompetens i 

sin undervisning? 
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• Hur kompenserar lärare på lågstadiet för elevers olika digitala kompetens i sin 

matematikundervisning? 
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2. BAKGRUND: FORSKNINGS- OCH 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Det här kapitlet kommer inledas med en definition av centrala begrepp. Vidare följer en 

genomgång om hur arbetet med digital kompetens kopplas till skolans styrdokument samt 

vad tidigare forskning kommit fram till i det valda ämnet.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Digital kompetens 

Det samhälle vi lever i är under ständig utveckling vilket leder till att vi medborgare behöver 

vissa kompetenser för att klara oss på ett bra sätt. Till vår hjälp har EU tagit fram 

rekommendationer på åtta nyckelkompetenser som vi behöver för att klara oss som 

fullvärdiga medborgare. En av de nyckelkompetenser som EU framhåller som viktig är att 

medborgare i dagens värld behöver en digital kompetens. Vikten av den digitala 

kompetensen jämförs bland annat med förmågan att kommunicera på modersmålet och 

främmande språk, att ha en kulturell medvetenhet och en social och medborglig 

kompetens (Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18).  

I Riksdagens rapport om digitalisering i skolan (2015/16:RFR18) står det att vår digitala 

kompetens avgörs av i vilken utsträckning vi kan använda oss av digitala verktyg och tjänster. 

Vår digitala kompetens påverkas även av vår förmåga att följa med i den digitala utveckling 

som sker och hur den påverkar vårt liv med en förståelse för dess möjligheter och risker.  En 

fördjupad beskrivning av vad som ingår i begreppet digital kompetens kommer i teoridelen.  

2.1.2 Digitala verktyg  

Digitala verktyg kan vara fysiska enheter som används så som en telefon, surfplatta, dator 

eller en digitalkamera. Utöver dessa fysiska enheter kan det även vara en programvara eller 

en internetbaserad tjänst (Skolverket, 2017).  

2.1.3 Digitala lärresurser 

Regeringskansliet (2017) definierar digitala lärresurser som allt digitalt material som är till 

nytta för undervisningen och elevers lärande.  

2.1.4 Kompensera 

När jag i detta arbete pratar om att lärare kompenserar för elevernas olika kunskaper inom 

digital kompetens handlar det om kompensering inom ramen för ordinarie undervisning. Det 
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handlar i detta arbete alltså inte om att göra specialpedagogiska kompensationer för elevers 

olika kunskaper och förmågor.   

2.2 Koppling till skolans styrdokument 

Sverige har som målsättning att alla invånare ska ha likvärdiga förutsättningar att kunna vara 

en del av ett demokratiskt samhälle. För att vara en fullvärdig demokratisk medborgare krävs 

som tidigare nämnts att man besitter en viss digital kompetens. Skolans uppdrag blir därmed 

att ge eleverna möjligheten att kunna orientera sig i den komplexa värld vi idag lever i där 

digitaliseringen ständigt går framåt (Skolverket, 2018). För att arbeta på denna 

måluppfyllelse är skolan i Sverige obligatorisk och avgiftsfri (Skollagen, 2010:800).  Läroplan 

för grundskolan (Skolverket, 2018) lyfter fram att skolan ska vara likvärdig och därmed 

behöver undervisningen anpassas utifrån varje individ.  Det betyder att lärare inte kan 

förutsätta att undervisningen kan ske på samma sätt för alla elever. För att leva upp till denna 

likvärdighetsprincip behöver man även se över tillgången till digitala verktyg och elevernas 

olika förkunskaper och erfarenhet av hur de används (Skolverket, 2017).  

Matematik är ett ämne som utvecklats av både praktiska behov och människans nyfikenhet 

att utforska matematiken. Ämnet ska även hjälpa oss att fatta välgrundade beslut i vardagen 

samt ge oss förmågan att delta i samhällets beslutsprocesser. Matematiken är på så vis nära 

kopplad till den tekniska och digitala utveckling som sker (Skolverket, 2018). I 

matematikämnets syftesdel framgår det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper i användandet av digitala verktyg och programmering för att kunna 

undersöka problemställningar och matematiska begrepp samt för att göra beräkningar och 

ha en förmåga att presentera och tolka data (Skolverket, 2018).  

2.3 Digital kompetens i matematik  

Under några år har forskning visat på en samstämmighet om att digitala verktyg kan ha 

positiva effekter på elevers intresse och engagemang för skolarbetet (Hylén, 2017; Rapport 

från riksdagen 2015/16:RFR18). Forskning har därefter bedrivits för att undersöka om 

elevers resultat förbättras i samband med den höjda motivationen. Agélli Genott och 

Grönlunds (2016) forskning om IT-användandet i matematikundervisningen visade på 

märkbara skillnader i resultatet på de nationella proven genom högre medelresultat, mindre 

könsskillnader och ett bättre resultat för elever som normalt underpresterar.  Studien visade 

att IKT endast får effekt när det på ett genomtänkt sätt används som ett pedagogiskt verktyg 

(Agélli Genott & Grönlund, 2016). Steinberg (2013) framhåller också att digitala verktyg kan 

bidra till en kvalitet- och resultathöjning om man har en tydlig plan för vilka kvaliteter och 

beteenden man vill uppmuntra i sin undervisning.  
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Användandet av digitala verktyg och lärresurser för elevers självständiga arbete kan vara ett 

bra kompletterande stöd för att frigöra läraren att använda sin tid åt andra aspekter av 

undervisningen. För att eleven ska gynnas av detta krävs det att lärresursen erbjuder en 

anpassad vägledning och nivå på uppgifterna. Det kräver även att eleven besitter en 

tillräckligt god digital kompetens för att ta till sig information digitalt 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Digitala verktyg som datorer, surfplattor och liknande är 

endast verktyg att använda sig av i sin undervisning och höjer därmed inte automatiskt 

kvaliteten eller inlärningen hos eleverna (Steinberg, 2013). Drijvers (2015) belyser vilken 

potential det finns med att använda IKT i sin undervisning. Han framhåller vilka faktorer 

som behövs för att användandet av digitala verktyg och lärresurser skall ha betydelse för 

elevernas lärande i matematik. En av slutsatserna är att man inte kan se några tydliga 

effekter för inlärningen endast genom användningen av digitala verktyg i sig. En viktig 

lärdom när det kommer till digital teknik vid inlärning av matematik är att eleverna behöver 

en digital kompetens. Det gör att man inte får begränsa tanken vid användning av verktyget i 

sig själv. Man behöver också göra både pedagogiska och didaktiska överväganden, så lärarens 

roll är avgörande (Drijvers, 2015). För att elever ska kunna uppnå förmågan att självständigt 

och framgångsrikt navigera i en digital miljö behöver de både förstå hur man använder 

tekniken men också förstå den information och kunskap man kan ta till sig via tekniken. 

Genom att behärska detta får de möjlighet att lära för livet (Schmidht Hanbidge, Sanderson 

& Tin, 2015).  Riksdagens rapport (2015/16:RFR18) om digitalisering i skolan lyfter även 

fram vikten av välplanerade lektioner med en genomtänkt användning av digitala verktyg för 

att eleverna ska gynnas kunskapsmässigt. För att lyckas med detta krävs det att eleverna fått 

en digital kompetens det vill säga en förmåga att använda sig av de digitala verktygen på ett 

sätt som gynnar deras lärande. Ger man inte eleverna rätt förutsättningar för lärande riskerar 

det att bli ”hands on – minds out” vilket innebär att eleverna använder sig av digitala verktyg 

utan att lärande sker (Blomgren, 2016).  

Forskningen Agélli Genott och Grönlund (2016) genomförde visade att metoden att skriva sig 

till läsning (från början en metod för läs- och skrivinlärning) även gynnade elevers 

matematikkunskaper. Användningen av att skriva sig till läsning i matematik fokuserar på 

fyra områden som finns i den svenska läroplanen för matematik vilket är förmågorna att: 

kommunicera, resonera, lösa problem samt användningen av matematiska begrepp. 

Resultatet av deras forskning om metoden att skriva sig till läsning i matematik innehöll en 

huvudgrupp och två kontrollgrupper. Den ena arbetade enbart traditionellt det vill säga utan 

digitala verktyg och den sista använde digitala verktyg men utan en systematisk metod. 

Studien visar ett bättre resultat hos huvudgruppen jämfört med gruppen som arbetade 

traditionellt. Den tredje gruppen det vill säga den som arbetade med digitala verktyg utan en 

särskild pedagogisk tanke uppvisade minst utveckling av de tre grupperna (Agélli Genott & 
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Grönlund, 2016).  Slutsatsen av deras studie blir därmed att digitala verktyg endast gynnar 

eleverna om de besitter en digital kompetens och om de digitala verktygen används på ett 

genomtänkt sätt. Annars kan det till och med ge en motsatt effekt (Agélli Genott & Grönlund, 

2016; Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18). 

2.3.1 Lärande med hjälp av digitala lärresurser i matematikundervisningen 

Inledningsvis kan man säga att förutsättningen för att kunna säkerställa att ett lärande sker i 

matematiken med hjälp av digitala lärresurser är att läraren besitter en ämnesdidaktisk 

digital kompetens (Samuelsson, 2014). Tre kärnkompetenser som en lärare behöver behärska 

för att kunna säkerställa elevernas lärande i den digitala miljön är teknisk kunskap kring de 

digitala verktygen, ämneskunskaper i matematik samt en pedagogisk kunskap för att veta hur 

man ska undervisa när man använder sig av digitala lärresurser. En förutsättning för att nå 

ett ökat lärande är att eleverna ser hur man använder IKT på ett meningsfullt sätt (Kimmons, 

2016).  

Digitala lärresurser som exempelvis appar ger möjligheten att kunna individualisera 

uppgifterna för elever och att därmed kunna ge formativ bedömning på den aktuella nivå där 

var och en befinner sig. När elever får återkoppling under arbetets gång så ökar elevernas 

lärande. Appar ger eleverna möjlighet att få en stor variation av uppgifter vilket dels stödjer 

elevens lärande samt kan ge läraren olika möjligheter att se elevernas lärandenivå (Cayton-

Hodges, Feng & Pan, 2015; Agélli Genott & Grönlund, 2016). Lärarens möjlighet att 

analysera resultaten på elevernas prestationer gör att de kan få en tydlig profil av deras 

kunskaper. På så vis har läraren möjlighet att skräddarsy undervisningen utifrån var och ens 

nivå. En tydlig möjlighet för att stärka elevernas lärande i matematik genom digitala 

lärresurser är att det till de flesta områden inom matematiken finns olika stödstrukturer för 

att hjälpa eleven. Det kan till exempel vara små klipp med demonstrationer av uträkningar, 

instruktionsvideos eller korta instruktionstexter. För att eleverna ska kunna ta till sig av de 

olika stödstrukturerna krävs det att de har en digital kompetens (Cayton-Hodges, Feng & 

Pan, 2015; Agélli Genott & Grönlund, 2016). En kvalitativ digital lärresurs i matematik kan 

stärka elevens lärande mer än undervisningen av en lärare som inte har förmågan att anpassa 

undervisningen utifrån den enskildes behov (Cayton-Hodges, Feng & Pan, 2015).  

Sammanfattningsvis har undersökningar som utförts visat att elevers motivation kan öka i 

samband med användandet av digital teknik men att den behöver användas på ett 

genomtänkt sätt för att ge önskad effekt på lärandet (Fleischer, 2013; Rapport från 

Riksdagen, 2015/16:RFR18).  
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2.4 Digital ojämlikhet i matematik  

Skolan har en viktig roll i att ge eleverna en digital kompetens och därmed behöver den 

kunna kompensera för de skillnader som finns i elevers förförståelse. Lärarna behöver även 

kunna möta elever på deras nivå (Thunman & Persson, 2013). Förståelsen kring digital 

kompetens bör inte bara handla om de tekniska färdigheterna utan man framhåller fem 

viktiga dimensioner av digital kompetens: kunskaper i användning, IKT som ett eget 

kunskapsfält, IKT i ämnen, IKT och lärstrategier samt kulturell kompetens/digital bildning 

(Samuelsson, 2014).  

Elever som kommer från hem där det finns ett större utbud av olika digitala medier har 

sannolikt ett bättre självförtroende när det gäller sin förmåga att använda digitala verktyg. 

Studier har visat att det finns en oro kring att kostnaderna att använda internet för elever kan 

komma att påverka deras tillgång till digitala verktyg att använda på sin fritid (se t.ex. 

Thunman och Persson (2013), Schmidt Hanbidge, Sanderson och Tin (2015)). Inom ett land 

kan det finnas stora skillnader inte bara vad gäller vilka som har råd att använda internet 

utan även vilka som har tillgång att använda en smartphone samt vilka kunskaper man 

besitter för att veta hur man får störst nytta av IKT. Studierna framhåller vikten av att skolan 

är jämlik för att ge alla elever samma möjligheter att uppnå kunskapskraven i matematik 

(Thunman & Persson, 2013; Schmidt Hanbidge, Sanderson och Tin 2015).  Även den 

akademiska bakgrund föräldrarna har påverkar elevens självförtroende. Sannolikheten är 

därmed större att elever som kommer från hem med en akademisk bakgrund lättare vågar ta 

sig an digitala utmaningar. Det finns alltså flera faktorer som påverkar nivån av elevers 

förkunskaper gällande digital kompetens. Därmed uppstår en risk om lärare förutsätter att 

eleverna i ett klassrum har samma digitala kompetens bara för att de går i samma årskurs 

(Helsper & Enyon, 2009). I ett jämlikt skolsystem är grundtanken att alla elever ska få 

samma möjligheter att uppnå målen oavsett vad de har för socioekonomisk bakgrund, ändå 

ser man att svenska elevers socioekonomiska bakgrund fått en större betydelse mellan åren 

2000–2009 i förhållande till andra länder i OECD (Thunman & Persson, 2013).   

Samuelsson (2014) framhåller värdet av att väl fungerande och aktuell teknik finns att tillgå 

för både elever och lärare så att de får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Om det 

inte finns datorer till alla elever eller om inte ens läraren har en egen så att man måste 

detaljplanera alla IKT-inslag i förväg så är det komplicerat att få till en god 

undervisningssituation där digitala inslag är naturliga (Samuelsson, 2014; Thunman & 

Persson, 2013). Som i många andra sammanhang vet man att läraren är en viktig faktor när 

det handlar om elevernas lärande. Det är inget undantag när det kommer till digitalisering. 

Lärare som har en positiv attityd till olika typer av redskap har elever som använder digitala 

verktyg oftare än andra (Haelermans, 2017). Thunman och Perssons (2013) studie visar att 
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det finns tydliga skillnader bland lärare hur de använder IKT. Studien visar att även om alla 

lärare i den svenska skolan har tillgång till datorer betyder det inte att de alltid har en egen 

klient, det framgår att ungefär hälften av lärarna i den obligatoriska skolan använder datorer 

i klassrummet varje vecka men att endast ungefär en av fyra gör det dagligen. Det är också 

tydligt att män tenderar att använda digital teknik mer än kvinnor liksom lärare i fristående 

skolor och slutligen visar studien också att yngre lärare använder digital teknik mer frekvent i 

sin undervisning.  

Rapporter över OECD länderna visar att det finns en skillnad i prestation mellan pojkar och 

flickor där pojkar presterar bättre än flickor i matematik. För att skapa mer jämlika 

förhållanden behöver man kombinera effektiva metoder med digitala lärresurser och andra 

faktorer som har betydelse för inlärning (Agélli Genott & Grönlund, 2016). Drijvers (2015) 

framhåller att en viktig lärdom är att när det gäller digital teknik i matematikundervisningen 

så får man inte begränsa det till tanken på de digitala verktygen. Man behöver även titta på 

vilken typ av uppgift det är eleven ska arbeta med och framför allt måste man tänka på värdet 

av lärarens roll när det gäller förståelsen av vad som fungerar och varför (Drijvers, 2015).  

En viktig slutsats för att komma åt den digitala ojämlikheten gällande matematikinlärningen 

hos elever är att man behöver fokusera på lärarnas relation till och användning av IKT 

(Thunman, Persson, 2013). Man behöver även se över tillgången av datorer och andra 

digitala verktyg både för eleverna men även för lärarna. Förutom investeringen av utrustning 

framhåller Thunman och Persson (2013) värdet av att man har en IKT-strategi för att stödja 

jämlikhet i undervisningen av digital kompetens i matematik.  
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3. TEORI 

Det här avsnittet belyser den teori som denna studie bygger på. Inledningsvis presenteras 

DigComp vilket är ett ramverk som belyser fem kompetensområden som behövs för att 

utveckla den digitala kompetens man behöver för att kunna vara en aktiv medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Därefter kommer en lite djupare genomgång om de kompetenser 

inom DigComp som denna studie och analys har som utgångspunkt.  

3.1 DigComp 

DigComp är ett ramverk för digital kompetens framtaget av Joint Research Center of the 

European Commission som kan användas som en form av handbok för digital kompetens. 

DigComp visar exempel från olika delar av Europa som belyser olika initiativ gällande arbetet 

med digital kompetens (Europeiska unionen, 2013). Ramverket är tänkt att kunna hjälpa alla 

från organisationsnivå till individnivå. I DigComp beskrivs de kompetenser man anses 

behöva för att kunna använda digital teknik på ett säkert sätt och med ett kritiskt 

förhållningssätt. Den beskriver också hur man genom kreativitet och samarbete kan uppnå 

mål gällande bland annat inlärning. Tanken är att den ska leda till inkludering så att alla 

medborgare ska ha förmågan och kunskapen som behövs för att delta i ett digitalt samhälle 

(Europeiska unionen, 2013). De fem kompetensområden som beskrivs är: kompetens att 

hantera fakta och information, kommunikation och samarbete, skapandet av digitalt 

innehåll, säkerhet och problemlösning (Europeiska unionen, 2013). De kompetenser som jag 

kommer att ha fokus på under min studie är förmågan att hantera fakta och information, 

skapandet av digitalt innehåll, kommunikation och samarbete samt problemlösning.  

3.1.1 Förmågan att hantera fakta och information 

Förmågan handlar om att kunna söka och välja ut relevant information i digitala miljöer. Det 

handlar också om att kunna värdera den information man finner och se hur det förhåller sig 

med validitet och reliabilitet. Förmågan är nära kopplad till procedurförmågan som är en av 

de fem förmågor som eleverna i skolan ska utveckla (Svanelid, 2015). Man behöver även veta 

hur man i den digitala miljön gör för att sortera och spara den information man anser 

relevant (Europeiska unionen, 2013) vilket är en viktig förmåga enligt Svanelid (2015). När 

eleven valt ut informationen behöver informationen bli begriplig för eleven vilket utan 

vägledning av en lärare till en början kan vara svårt (Svanelid, 2015). Att som lärare utveckla 

elevernas förmåga att välja ut relevant information i de digitala miljöerna är mycket viktigt 

för elevernas kunskapsinhämtning eftersom forskning visat att elevernas läsförståelse 

sjunker vid digital läsning (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013). När elever använder sig av 

olika program på exempelvis Ipads finns ofta information om hur programmet ska användas 

men forskning har visat att elever som inte kan hantera den informationen lätt blir stressade 



17 
 

eller går vidare till ett annat ”spel” som de sedan tidigare behärskar (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2001).  För att eleverna således ska ta till sig av informationen och 

därefter kunna välja ut det av vikt för exempelvis en beräkning och inte ge ett slumpmässigt 

svar utan eftertanke krävs det att elevernas förmåga att hantera fakta och information 

utvecklas (Jahnke, 2013; Svanelid, 2015).  

3.1.2 Skapandet av digitalt innehåll 

Förmågan att skapa digitalt innehåll genom exempelvis användandet av digitala 

presentationer anses vara viktig att kunna för att till exempel redovisa de statistiska resultat 

som framkommit vid en undersökning. Utöver kunskapen att skapa ett digitalt format behövs 

även förmågan att bearbeta och förbättra ett redan existerande innehåll. Man behöver även 

ha en grundläggande förståelse för hur programmering fungerar både för att lösa ett problem 

eller för att utföra en specifik uppgift. Programmering handlar också om förståelsen för att 

allt digitalt innehåll är skapat av en sekvens av olika delar (Europeiska unionen, 2013).  

3.1.3 Kommunikation och samarbete 

Med kommunikation och samarbete menas att man behöver utveckla en förmåga att 

interagera med andra genom digital teknik. Det innebär även att man behöver kunna dela 

information med andra. Målet är också att man ska kunna delta i samhället genom att 

använda både privata och offentliga digitala tjänster. En annan viktig kompetens när det 

gäller kommunikation och samarbete är att förstå att det finns olika normer när det gäller 

kommunikation med olika grupper. Exempel på det kan vara medvetenheten om olikheten 

mellan olika generationer och olika kulturer (Europeiska unionen, 2013).  

3.1.4 Problemlösning 

Den del som handlar om problemlösning belyser vikten av att kunna identifiera och lösa olika 

typer av problem. Det är av betydelse att man kan värdera olika digitala verktyg och ta 

ställning till hur användningen av dem bäst tillgodoser var och ens personliga behov vid 

problemlösning i den digitala miljön. Det gäller dels att veta vilka verktyg man kan använda 

för problemlösning av olika slag samt hur man kritiskt ska granska möjliga lösningar. På en 

grundläggande nivå förstår eleven att man kan använda IKT för att lösa problem men på ett 

begränsat sätt. Eleven kan här göra ett val av digitala verktyg när det gäller enkla problem i 

vardagen. En elev på medelnivå förstår vad den digitala tekniken kan eller inte kan göra för 

eleven och kan lösa problem även utanför det vardagliga genom att utforska olika tekniska 

möjligheter. På en avancerad nivå har eleven nått så långt i sin digitala kompetens att den 

även kan göra välgrundade val vid uppgifter som inte alls är bekanta för eleven. För att följa 

den digitala utveckling som sker i samhället behöver man därmed vara medveten om sina 

egna behov till personlig utveckling när det gäller digital teknik (Europeiska unionen, 2013). 
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Studier har som tidigare nämnts visat att elever behöver denna kunskap för att kunna ta till 

sig kunskaper via digitala verktyg (Skolforskningsinstitutet, 2018). Genom att belysa olika 

nivåer av digital kompetens i matrisform som DigComp gör underlättar man för elever att 

utvärdera hur långt de kommit i sin digitala kompetens. 

3.1.5 Utmaningar med DigComp 

DigComp är utvecklat för att vara ett referensmaterial gällande digital kompetens. Ramverket 

är mer beskrivande än normativt och sätter fokus på betydelsen för alla kompetenser som 

behandlas i ramverket. Det gör materialet flexibelt så att det kan anpassas till olika 

verksamheter det kan dock krävas en hel del ansträngning för att anpassa DigComp till lokala 

förutsättningar (Europeiska unionen, 2013) 
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4. METOD 

I det här avsnittet redogör jag för vilka datainsamlingsmetoder jag valt att använda för att 

genomföra min studie. Vidare kommer även en genomgång av etiska ställningstaganden samt 

en diskussion om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

4.1 Val av metod 

När man väljer metod är det viktigt att man funderar över syftet med sin undersökning och 

vilka typer av svar man vill få fram (Dimenäs, 2007). Syftet med min undersökning är att ta 

reda på hur lärare upplever att elevernas digitala kompetens påverkar deras matematik 

lärande, hur lärarna arbetar med elevers digitala kompetens samt hur lärarna kompenserar 

för elevers varierande digitala kompetens samt. Olika typer av metoder påverkar vilken data 

jag har möjlighet att samla in, därför är det av stor vikt att man tänker igenom vilken metod 

som lämpar sig bäst för syftet med undersökningen (Ahrne & Svensson, 2015). I mitt val av 

metod har jag ställt den kvantitativa metoden enkäter mot den kvalitativa metoden intervju 

för att göra min undersökning. Den kvantitativa metoden enkäter är bra om man vill 

undersöka hur frekvent något används eller om undersökningen hade gynnats av numerisk 

data (Dimenäs, 2007). Det leder till att jag inte tycker att den passar som metod till min 

undersökning där jag vill ha svar på frågan ”hur” vilket blir svårt med enkäter. Dimenäs 

(2007) belyser en riskfaktor med den typen av enkätfrågor i och med att skrivna frågor kan 

tolkas olika av olika människor. Väljer jag istället den kvalitativa metoden intervju får jag en 

möjlighet att kontrollera att den intervjuade har förstått frågan samt möjlighet att ställa 

följdfrågor vid behov (Dimenäs, 2007).  

Den kvalitativa metoden observation skulle kunna vara lämplig på min andra och tredje fråga 

som handlar om hur lärare arbetar med och kompenserar för elevernas digitala kompetens i 

sin matematikundervisning. Genom att sitta i klassrummet och observera hade jag fått 

förstahandsinformation om vad läraren gör för att stärka den digitala kompetensen. Ett 

problem med observation i detta fall hade varit att jag skulle behöva observera väldigt många 

lektioner för att kunna få svar på mina forskningsfrågor. En annan anledning är att jag inte 

känner eleverna sedan tidigare och därmed hade jag inte på ett säkert sätt kunnat tolka 

resultatet av observationen eftersom det Dimenäs (2007) beskriver som grunden vid en 

lyckad observation är att titta på någonting som redan är känt och att se det med nya ögon. 

Det uppstår där med en risk att jag skulle kunna göra felaktiga antaganden vid mina 

observationer.   
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4.2 Vald metod 

För min undersökning har jag valt den kvalitativa metoden intervju vilket jag anser passar 

min undersökning bäst. I mitt metodval har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att jag innan intervjun bestämt vilka frågor som ska behandlas 

(Dimenäs, 2007). Anledningen att jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer 

är för att de intervjuade ska få möjligheten att verkligen berätta hur de gör i praktiken. Jag 

kan även mellan de olika intervjutillfällena börja min analys av resultatet för att se om jag 

behöver ställa någon annan typ av följdfråga för att komma åt kärnan i mina frågeställningar. 

(Ahrne & Svensson, 2015).  

4.2.1 Genomförande 

Intervjuerna inleddes med öppna frågor för att minimera risken att styra intervjun genom 

ledande frågor som skulle kunna leda till att informanten svarar på ett sätt den tror förväntas 

(Dimenäs, 2007). För att ha möjlighet att jämföra svaren på ett bra sätt är min utgångspunkt 

att använda mig av samma öppna frågor (Ahrne & Svensson, 2015). För att få svar på mina 

forskningsfrågor använde jag till största del dynamiska ”hur” frågor. Mitt val av den typen av 

frågor grundar sig på att de ofta leder till en positiv interaktion där informanten fritt får 

berätta om sina upplevelser och känslor. För att få den önskade effekten är det viktigt att 

frågorna är formulerade på ett lätt förståeligt sätt (Kavle & Brinkmann, 2017).  

Intervjuerna med lärarna skedde enskilt för att undvika att de påverkade varandra och för att 

få ett resultat som är mer överensstämmande med verkligheten (Dimenäs, 2007). 

Intervjuerna spelades in så att jag kunde gå tillbaka och lyssna för att säkerställa att jag inte 

missat något. Trots att jag valde att spela in intervjuerna såg jag även till att ha möjlighet att 

anteckna för att snabbt skriva upp följdfrågor som dyker upp (Ahrne & Svensson, 2015). Jag 

meddelade den intervjuade om att jag eventuellt kommer att anteckna följdfrågor under 

intervjuns gång så det inte skulle verka misstänkt om jag börjar anteckna under den 

pågående intervjun, vilket hade kunnat få informanten att bli obekväm (Trost, 2010). Det var 

viktigt för mig att så snabbt som möjligt efter intervjun lyssna igenom inspelningen för att 

göra en transkribering medan jag mindes intervjun (Ahrne & Svensson, 2015).    

4.3 Urval 

Studiens syfte är delvis att undersöka hur lärare som undervisar i matematik arbetar med att 

stärka elevers digitala kompetens för att öka deras måluppfyllelse i ämnet. För att undersöka 

det syftet anser jag att det är viktigt att jag väljer ut lärare som använder sig av och känner sig 

trygga i sitt arbete med digitala lärresurser. Med detta som grund har jag valt att intervjua tio 

olika lärare från olika skolor. Samtliga lärare för yngre åldrar. För att säkerställa att den jag 
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intervjuar har möjlighet att besvara mina frågor väljer jag bort lärare som endast sporadiskt 

arbetat med enstaka appar inom matematikens område. Istället har jag valt lärare som 

kontinuerligt arbetar med digitala lärresurser. Mitt urval har jag gjort utifrån de lärare som 

svarade på min förfrågan i olika sociala medier. Jag efterfrågade lärare som kunde tänka sig 

att svara på frågor om elevers digitala kompetens och hur den påverkar elevernas lärande i 

matematik. Jag gjorde sedan ett andra urval från de som visat sitt intresse utifrån i hur stor 

utsträckning de arbetade med digitala lärresurser på ett genomtänkt sätt. Detta gjorde jag för 

att höja studiens validitet och reliabilitet. 

4.4 Konstruktion av intervjuguide 

För att säkerställa att mina frågeställningar skulle bli besvarade och att samtliga 

respondenter fått samma frågor skapades en intervjuguide (se bilaga 3). Varje intervju 

inleddes med bakgrundsfrågor för att få en bild av hur respondenten använder sig av digitala 

lärresurser i sin matematikundervisning. Målet var att också få en bild av respondentens syn 

på elevernas förkunskaper i digital kompetens. Vidare konstruerades intervjuguiden på så 

sätt att varje huvudfråga bildade ett eget tema: lärarens arbete för att stärka elevernas 

digitala kompetens i matematikundervisningen, lärarens arbete med att kompensera för 

elevernas varierande digitala kompetens samt om effekter på elevernas lärande 

uppmärksammats i ämnet matematik med användandet av digitala lärresurser. Till varje 

tema skapades sedan någon eller några följdfrågor. Följdfrågorna konstruerades på ett sätt 

för att få en djupare inblick i respondentens arbete. Frågorna konstruerades som öppna 

frågor för att inte riskera att begränsa respondentens svar eller styra dem i någon riktning 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Det teoretiska ramverket DigComp användes som hjälp för att 

konstruera intervjuguiden och då främst i temat lärares arbete för att stärka elevernas 

digitala kompetens. För att säkerställa att varje delkompetens från DigComp behandlades 

skapades följdfrågor om och i så fall hur respondenten arbetar med varje delkompetens i sin 

matematikundervisning.  

När intervjuguiden färdigställts prövades den i en pilotstudie där fyra kollegor som 

undervisar i matematik fick delta. Efter pilotstudien fick kollegorna lämna sina synpunkter 

gällande förbättringsförslag. Efter den avslutade pilotstudien kontrollerade jag även de svar 

jag fått så att de hade gett ett underlag till att besvara forskningsfrågorna. Intervjuguiden 

lämnades även in till min handledare för att feedback på förbättringsförslag skulle ges. 

Kollegorna och min handledares synpunkter och förslag ledde till att intervjuguiden 

reviderades så att de frågor som inte direkt berörde syftet med arbetet plockades bort. Några 

frågor omformulerades även för att de inte skulle vara för ledande. Slutligen lades även 

frågor till för att hela syftet med studien skulle bli besvarat. 
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4.5 Etiska ställningstaganden  

För att uppfylla informationskravet när jag utför min undersökning är det viktigt att jag som 

forskare informerar uppgiftslämnarna om villkoren som gäller för deras medverkan. Det är 

även min uppgift att informera dem om att allt deltagande sker på frivillig basis och att jag 

inte påverkar deras beslut (Dalen, 2015). Dessutom är det viktigt att jag som forskare 

framhåller att deras medverkan kommer bidra med viktig information till min undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav kommer de medverkande att få tillgång 

till ett informationsbrev där syftet med studien tydligt ska framgå, se bilaga 1. Blanketten 

kommer att delges uppgiftslämnaren i god tid innan intervjuerna kommer att genomföras så 

att de har tid på sig att läsa igenom den och ställa eventuella frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 

I utformandet av informationsbrevet är det viktigt att man använder ett språk som 

informanten förstår (Dalen, 2015).   

En del av konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att 

ingen obehörig kan ta del av den. Kravet gäller alla personer som deltar i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  För ett användbart resultat krävs inte att jag har identifierbara 

personer utan jag tänker mig att jag benämner personerna som l1, l2 och så vidare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom det förfaringssättet blir det praktiskt taget omöjligt för en 

utomstående att identifiera deltagarna. Eftersom jag även valt att spela in intervjuerna är det 

viktigt att jag använder samma förfaringssätt som ovan. På det viset säkerställer jag att 

deltagarna inte heller kan identifieras genom dessa. I valet av inspelningsutrustning är det 

viktigt att jag väljer ett redskap som jag på ett säkert sätt kan behärska dels för att intervjun 

ska flyta på smidigt men även för att informanten ska känna sig trygg (Dalen, 2015). 

Deltagarna har blivit väl informerade före undersökningen startar och har fått ge sitt 

samtycke till det som ska ske vilket är en del av samtyckeskravet (Se bilaga 2).  

Gällande personuppgifter är det också viktigt att förhålla sig till nyttjandekravet. Det innebär 

att mitt material som samlats vid intervjuerna endast får användas till min undersökning och 

inte sedan skänkas till andra forskare. De medverkande ska kunna vara övertygade om att 

deras uppgifter endast används till det man utlovat vid utförandet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Slutligen kommer jag att meddela dem om att jag när jag avslutat studien kommer att radera 

allt material som kan härledas till dem som till exempel ljudfiler. Det innebär att det enda 

som finns kvar är själva rapporten där de är avidentifierade.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I min studie har jag valt att intervjua tio lärare vilket enligt Åkerlund (2016) skulle kunna ge 

studien ett generaliserbart resultat, men i min studie kommer resultatet däremot inte vara 
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generaliserbart på en övergripande nivå eftersom jag valt ut lärare efter vissa kriterier och 

inte gjort ett slumpmässigt urval. Anledningen till att jag valt att göra på detta sätt trots att 

generaliserbarheten i stort blir drabbad är att jag vill säkerställa att respondenterna aktivt 

arbetar med digitala verktyg och elevers digitala kompetens. Ett slumpmässigt urval av lärare 

hade riskerat att jag fått lärare som inte använder sig av digitala lärresurser i tillräckligt hög 

utsträckning för att kunna besvara mina frågor. Eftersom jag valde initierade lärares 

berättelser gäller generaliseringen dessa lärares iakttagelser om betydelsen av digital 

kompetens hos elever och hur dessa lärare anser att man behöver undervisa och arbeta för att 

den digitala kompetensen ska utvecklas. Tittar man däremot på betydelsen av elevers digitala 

kompetens i samband med användandet av digitala lärresurser i matematikundervisningen 

så kan man få fram ett generaliserbart resultat av denna studie.  

För att ge undersökningen en hög validitet är det viktigt att man har gjort ett medvetet och 

genomtänkt metodval (Dimenäs, 2007). Mitt mål med studien är att få svar på lärarens syn 

på huruvida elevers digitala kompetens påverkar lärandet i matematik. För att ge 

undersökningen en hög validitet utgick jag från mitt syfte, mina frågeställningar samt 

ramverket DigComp för att skapa en intervjuguide. Pilotstudier genomfördes för att utifrån 

den reviderade intervjuguiden säkerställa att jag undersökt det jag avsåg att undersöka. När 

jag valde analysmetod var det också i syfte att hålla en hög kvalitet på studien och för att ge 

den en god validitet.  

För att öka reliabiliteten av min studie valde jag att spela in intervjuerna. Det är en fördel för 

att man i efterhand kan gå tillbaka och kontrollera att man fått med allt i de svar man 

antecknat. Det ökar också tillförlitligheten eftersom jag även hör mig själv och kan 

kontrollera att jag inte ställt ledande frågor vilket skulle kunna sänka reliabiliteten i arbetet 

eftersom att den intervjuade då skulle kunna ge det svar som hen antar att man vill höra. 

Man kan även kontrollera att jag inte lagt in egna tolkningar i de svar jag anteckat.  

4.7 Bearbetning av data  

Materialet från intervjuerna har transkriberats, sorterats och analyserats nedan följer en 

beskrivning av denna process. 

4.7.1 Transkribering 

I det inledande samtalet vid varje intervju frågade jag respondenterna om det var möjligt för 

mig att få spela in intervjuerna för att ge studien ett mer tillförlitligt resultat eftersom 

transkribering då kunde ske i lugn och ro efter intervjun. Alla respondenter gav sitt 

medgivande till det.  
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Alla intervjuer spelades därmed in och gav en sammanlagd inspelningstid på 205 minuter. 

Jag hade avsatt tid för transkribering i direkt anslutning till varje intervjutillfälle för att även 

ha kvar känslan för samtalet (Häger,2007). Vid transkriberingarna tog jag med allting utom 

utfyllnadsljud eftersom de inte hade någon betydelse för resultatet. Anledningen till att jag 

valde att ta med allting var för att säkerställa att jag inte omedvetet skulle råka ändra den 

intervjuades svar utifrån egna tankar samt för att säkerställa att jag inte skulle missa något av 

betydelse för min analys.  

4.7.2 Analys av data 

Det sätt jag valt att analysera materialet på är inspirerat av den tematiska metoden. Därför 

blev en viktig del av analysen att hitta citat som tydligt belyser kärnfrågorna så att olika 

teman och resultatet av studien tydligt framgår (Dalen, 2015).  

När alla transkriberingar var färdiga läste jag igenom samtliga transkript flera gånger och 

gjorde en sammanställning. Medan jag läste igenom intervjuerna undersökte jag om det 

fanns några likheter mellan de olika respondenternas svar (Dimenäs, 2007). När jag fann 

likheter i deras svar valde jag att färgmarkera dem för att få en lättare överblick över deras 

svar, de svar som överensstämde med varandra sorterades i olika kategorier (Dimenäs, 

2007). Sorteringen gjordes med syftet att säkerställa att jag hade underlag för att kunna 

besvara mina ursprungsfrågor (Dalen, 2015). Vid en första sortering av respondenternas svar 

använde jag mig av en teoretisk tematisk analys. Det innebär att jag sorterade 

respondenternas svar efter förutbestämda teman för att få svar på mina frågeställningar 

(Dimenäs, 2007). Jag kunde dela in deras svar i följande teman: 

• Lärares upplevelse av hur elevers digitala kompetens påverkar lärandet i matematik 

• Lärares arbete för att stärka elevers digitala kompetens 

• Hur lärare kompenserar för elevers olika digitala kompetens 

Efter den första sorteringen av mitt empiriska material gjordes även olika analyser av 

följdfrågorna för att se om man kunde hitta några mönster i respondenternas svar. Vid den 

sorteringen använde jag mig av den metod som kallas induktiv tematisk analys vilket innebär 

att man sorterar i teman som man upptäcker under analysarbetet (Dimenäs, 2007). Till 

temat som handlar om hur lärare upplever att elevers digitala kompetens påverkar deras 

lärande i matematik var en av följdfrågorna om de upplevde att någon av de fem förmågorna 

påverkades extra mycket sedan implementeringen av digitala lärresurser. Jag analyserade 

även vilka delar av den digitala kompetensen och därmed de olika delarna av DigComp som 

respondenterna själva lyfte fram och vilka som tillkom när jag ställt följdfrågor.  Till övriga 

två teman sorterades empirin utifrån hur lärarna introducerar de digitala lärresurserna samt 
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vilka anpassningar de gör i sin introduktion och i det vidare arbetet. Det gjordes även vidare 

analyser utifrån varje delkompetens som DigComp består utav.  

Vid den fortsatta bearbetningen av empirin förde jag in delar av det empiriska materialet i en 

tabell, se Tabell 1, för att skapa en visuellt mer åskådlig struktur över vilka verktyg och 

lärresurser som används i de olika lärarnas arbete med elevernas digitala kompetens i sin 

matematikundervisning samt inom vilka områden av matematiken de används.  
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5. RESULTAT  

I det här kapitlet kommer resultatet av studien att presenteras. Kapitlet kommer att inledas 

med resultatet på de bakgrundsfrågor som ställts till respondenterna för att få en inblick i 

vilka digitala lärresurser de arbetar med samt inom vilka områden. Därefter kommer ett 

resultat på varje frågeställning att presenteras och slutligen kommer en sammanfattning och 

analys av resultatet.  

5.1 Bakgrundsfrågor 

Samtliga intervjuer startade med bakgrundsfrågor om vilka digitala verktyg de använde sig av 

samt vilka appar och tjänster de använder i sin undervisning, något som senare i arbetet 

kommer att kallas för digitala lärresurser. De fick även besvara frågan inom vilka områden de 

använder sig av dessa digitala lärresurser. Varje respondent har fått någon av beteckningarna 

L1-L10 där L står för lärare. Nedan visas en tabell över hur de svarat, se Tabell 1. Ej 

namngivna appar var appar som lärare uppgav att de hade nedladdade på iPads och som 

kunde väljas av eleverna själva när de skulle arbeta inom ett visst område i matematiken, 

dessa appar var för många för att namnges. De namngivna apparna är de appar som lärarna 

använde sig av på ett mer strukturerat sätt i sin undervisning. En förklaring över de olika 

applikationerna och tjänsterna finns i bilaga 4.  

Tabell 1. Tabell över lärare samt vilka digitala lärresurser som används 

Betec
kning 

Antal elever 
per klient 

Digitala 
utrustning 

Vilka appar/tjänster används Inom vilka områden 

L1 1:2 F-2 

1:1 från åk 3 

iPads 

Datorer 

Nomp.se, Elevspel, Skolplus, filmer på 
Youtube, Scratch, Microbit, Python, 
Sketchapp 2 och 3, Geogebra samt ej 
namngivna appar. 

Alla olika delar av 
matematiken. 

L2 1:2 iPads och 
datorer 

Skolplus, Raketen, Code.org, Lightbot, 
Hourofcode samt ej namngivna appar. 

Multiplikation, 
färdighetsträning, 
taluppfattning samt 
diagramträning. 

L3 1:2, alla elever 
med särskilda 
behov har en 
egen 

iPads, 
Cromebooks, 
Scanpen, samt 
PC 

Vektor, Inläsningstjänst, Geogebra, 
Microbits, QRkoder, samt ej namngivna 
appar. 

Inom alla områden mest i 
geometri.  

L4 1:2 F-2 

1:1 åk 3 

Cromebooks, 
iPads 

Nomp, Skolplus, Purplemasch, Elevspel, 
samt ej namngivna appar. 

I alla områden förutom 
sannolikhet och statistik samt 
konstruktion av geometriska 
objekt.  

L5 1:1 iPads F-1 

Datorer 2-3 

Heycode, Skolplus, delvis digital 
matematikbok Mitt i prick, samt ej 
namngivna appar. 

Alla områden. 
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L6 1:2,5 iPads, Beebot, 
Bluebot 

Vektor, Elevspel, Mattemums, Scratch, 
Montesorisiffror, Tiokompisar, digitala 
Favoritmatematik, Mingoville, samt ej 
namngivna appar. 

Klockan, programmering samt 
taluppfattning. 

L7 1:1 Smartboard, 
Notebook, 
Dokumentkame
ra, iPad 

Favoritmatematiks interaktivaövingar, 
Matteboken.se, Kingofmath, Vektor 
Lightbot, Hourofcode, scratch, 
Playground, Youtube, samt ej namngivna 
appar. 

Inom alla områden.  

L8 1:1 iPads F-1 

Cromebooks 2-3 

Vektor, Scratch, Skolplus, Favorit 
matematiks digitala upplaga, samt ej 
namngivna appar. 

Inom samtliga områden.  

L9 1:2 iPads Vektor, Scratch samt ej namngivna appar. Inom samtliga områden 
främst taluppfattning och 
programmering.  

L10 1:3 iPads Vektor, Scratch, Elevspel samt ej 
namngivna appar. 

Inom alla områden.  

Resultatet visade att många av de intervjuade lärarna använder sig av samma appar i sin 

matematikundervisning. Vektor och Scratch var de två program som användes av flest 

intervjuade lärare om man bortser från ej namngivna appar.  

5.2 Lärarnas upplevelse av betydelsen av elevers digitala kompetens vid 

lärandet i matematik 

Vid sammanställningen av empirin ser man att lärarna upplever att det har en betydelse om 

eleverna besitter en digital kompetens vid användandet av digitala lärresurer i 

matematikundervisningen. Flertalet av lärarna framhåller även att det är viktigt att eleverna 

besitter en hög digital kompetens för att de ska kunna använda sig av de digitala 

lärresurserna på ett konstruktivt sätt. Lärarnas upplevelse av elevernas digitala kompetens 

visade sig vara väldigt uppdelad, där lärarna antingen tyckte att elevernas digitala kompetens 

var väldigt god eller väldigt varierande och svag. Åtta av lärarna belyser vikten av att eleverna 

förstår hur verktygen ska användas samt vilka program som kan hjälpa dem att utveckla sina 

matematiska kunskaper. Dessa lärare framhåller att det är först när eleverna har den 

kompetensen som de digitala lärresurserna kan ge eleverna en fördjupad inlärning och inte 

bara användas som en rolig aktivitet. 

L9 berättar om att de arbetat mycket med elevernas digitala kompetens och vikten av att lära 

eleverna att förstå att det är viktigt att välja lärresurs utifrån de behov eleven har. L9 berättar 

om att eleverna blir mer motiverade till ämnet när de själva kan ta eget ansvar och se sina 

framsteg och kunskaper på ett tydligt sätt genom appar som till exempel King of Math, där 

eleverna har en egen profil och kan se vilka delar de klarat av och att de även kan se 

förbättringar över tid. L3 framhåller att elevernas digitala kompetens påverkar deras lärande 
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i matematik positivt och en hög digital kompetens leder till att eleverna ökar sina resultat när 

de får tillgång till digitala verktyg. L2 framhåller att när eleverna lär sig mer av det tekniska 

runt de digitala verktygen så ökar det deras lärande i matematiken. 

De flesta intervjuade lärarna framhåller även att de kan se att eleverna når högre resultat än 

tidigare elevgrupper som inte besuttit samma digitala kompetens. L6 berättar också om att 

fler elever får chansen att nå kunskapskraven sedan de börjat arbeta mer med elevernas 

digitala kompetens för att på så sätt få en mer varierad undervisning.  

”Det är stor skillnad sedan jag började 2004. Det är skillnad, fler får chansen att lära 

sig, en fjärdedel fler skulle jag uppskatta har större chans att lära sig idag med digitala 

verktyg än vad det var tidigare” (L6).  

Att det är viktigt att eleverna besitter en hög digital kompetens för att de ska ges en större 

möjlighet att uppnå kunskapskraven blev extra tydligt för L6 som nyligen bytt skola. L6 

berättar om den stora skillnaden i digital kompetens mot tidigare elever. L6 berättar om att 

den nya skolan från början hade lägre tillgång till digitala verktyg vilket gjort det svårare för 

eleverna att utveckla en digital kompetens. När tillgängligheten på digitala verktyg ökade och 

L6 lagt mycket tid och arbete på att utveckla elevernas förmåga att hantera verktygen så 

började elevernas digitala kompetens öka samt jämnas ut.  

L1 upplever att elevernas lärande ökar när de får en digital kompetens som gör att eleverna 

förstår att de digitala verktygen är ett verktyg för lärande och inte bara en ”nöjesmaskin”. 

Fyra av de intervjuade lärarna framhåller viken av att eleverna reflekterar över vad de lär sig 

med de digitala verktygen. Det påverkar också lärandet i matematik positivt på grund av att 

de också får ett större fokus på att det är skolarbete.  

Tre av lärarna framhåller också att arbetet med digitala lärresurser påverkar elevernas 

lärande genom att det fångar deras intresse på ett bättre sätt vilket leder till en ökad drivkraft 

att arbeta under längre stunder. L3 belyser även att de sett tydliga resultatskillnader mot 

deras tidigare elevgrupper framförallt på elevernas taluppfattning där det märks en skillnad 

på att elevernas taluppfattning är mycket högre redan i årskurs 1 än vad den varit tidigare 

efter det att förskoleklassen på ett strukturerat sätt arbetat med Vektor. L7 berättar att de i 

hela kommunen gör ett test gällande taluppfattning där respondenten sett tydliga 

förbättringar i elevernas resultat sedan de börjat arbeta digitalt. 

Att lärandet av eleverna upplevs som lustfyllt har ökat samtalen mellan eleverna om olika 

lösningar vilket stärker lärandet och befäster deras kunskaper. De framhåller framför allt att 

den kommunikativa förmågan gynnas genom att arbetet med de digitala lärresurserna 

uppmanar till samarbete vilket leder till att den kommunikativa förmågan förstärks. Två av 
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lärarna framhåller att den kommunikativa förmågan påverkats mer än vad de trodde till en 

början. Fem av lärarna framhåller att en viktig del är att de digitala lärresurserna har 

möjligheten att ge eleverna en individanpassad progression vilket stärker deras 

måluppfyllelse och utveckling. Tre av lärarna poängterar även att dessa program kan ge en 

individanpassning som man som enskild lärare skulle få mycket svårt att genomföra på egen 

hand. Förutom att en progression kan ges på ett annat sätt erbjuds det möjligheten att också 

vara kvar på en nivå och nöta om och om igen till kunskapen blivit befäst.  

Elevers digitala kompetens påverkar elevernas lärande i matematik på flera områden enligt 

merparten av respondenterna. Dessa lärare har sett att eleverna på ett bättre sätt kan 

använda sig av kunskapen från en lärsituation till en annan. En annan förmåga som lärarna 

lyfter fram är elevernas begreppsförmåga som utvecklas genom att de lärresurser de valt att 

använda innehåller ett korrekt matematiskt språk. L10 belyser vikten av att man som lärare 

gör ett aktivt val av vilka appar man använder så att de förstärker elevernas lärande genom 

att appen till exempelvis använder sig av rätt matematiska begrepp. L6 ser även att 

analysförmågan utvecklas när eleverna besitter en god digital kompetens genom att eleven 

själv kan se och förstå att man kan lära sig på flera olika sätt. När den förståelsen finns kan 

eleven själv göra en analys om vilket arbetssätt eller vilken lärresurs som passar bäst i olika 

sammanhang.   

En delkompetens som ramverket DigComp tagit fram är förmågan att lösa problem. Den 

förmågan framhåller många av lärarna som viktig för att eleverna på ett konstruktivt sätt ska 

kunna använda sig av de digitala lärresurserna för att förbättra sin måluppfyllelse i ämnet 

matematik. I det här fallet innebär då problemlösningen att ge eleverna en förståelse för när 

och till vad man kan använda de olika digitala lärresurserna.  

5.3 Lärarnas arbetssätt för att stärka elevers digitala kompetens i sin 

matematikundervisning 

När jag ställde den huvudfråga som handlar om hur lärare arbetar med att stärka elevers 

digitala kompetens i sin undervisning svarade majoriteten spontant att de startar arbetet 

med digitala verktyg med en genomgång av verktyget på en väldigt grundläggande nivå. De 

lektionernas utgångspunkt blir då hur verktygen fungerar, varför de ska användas och vilka 

mål som ska uppnås med hjälp av verktyget. Två av lärarna upplever att eleverna ofta kan 

mer än dem själva om digitala lärresurser medan övriga lärare upplever att eleverna behöver 

utbildning, visserligen i olika utsträckning, för att få en tillräckligt god digital kompetens för 

att kunna ta till sig av undervisningen.  
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För att stärka elevernas digitala kompetens visar de flesta lärare ofta steg för steg via en 

projektor hur ett verktyg eller en app ska användas. Tre av lärarna använder även 

undervisningsfilmer från Youtube för de äldre barnen. Lärarna upplever att användandet av 

undervisningsfilmer på Youtube är bra eftersom det ger eleverna en möjlighet att se samma 

instruktion eller en del av instruktionen flera gånger om så önskas. Ett par lärare berättar 

även att de använder sig av äldre elever eller elever som kommit längre i sin digitala 

kompetens som hjälplärare för andra elever för att på så sätt befästa sin egen kunskap men 

även för att ge de andra eleverna en ökad kompetens.  

L1 berättar om att dennes tjänst är tudelad där den ena delen är som IKT-pedagog. I rollen 

som IKT-pedagog kommer L1 in i olika undervisningsgrupper för att hjälpa elever med olika 

digitala lärresurser för att öka deras digitala kompetens. På två av skolorna får samtliga 

elever en grundkurs i IKT-kunskap för att ha en gemensam grund i användandet av digitala 

lärresurser. Under grundkursen i IKT-kunskap får eleverna lära sig allt från hur man startar 

och laddar klienten till hur man startar olika program och vilka program som kan användas 

för vilket syfte. Eleverna får även kunskap i hur man säkert hanterar klienten samt om 

säkerhet på nätet.  

L2 framhåller att en viktig del för att stärka elevernas digitala kompetens är att till en början 

arbeta i mindre grupper samt att se till att det finns en vana att använda verktygen genom att 

använda dem varje dag.  

Den del av DigComp lärarna spontant lyfter som extra viktig i arbetet med elevernas digitala 

kompetens är elevernas förmåga att lära sig att använda digitala verktyg på ett sätt som 

gynnar deras inlärning i matematik.  

Ramverket DigComp har tagit fram olika delkompetenser som är viktiga för att besitta en god 

digital kompetens.  Nedan kommer resultatet som bygger på den del av intervjuerna där 

frågorna var riktade mot specifika delar av den digitala kompetensen.  

5.3.1 Användandet av digitala verktyg för att till exempel lösa problem 

I det teoretiska ramverket DigComp är en av kompetenserna som lyfts förmågan att lösa 

tekniska problem vid användandet av digitala verktyg. Fyra av lärarna framhåller just denna 

förmåga gällande digital kompetens som essentiell för att eleverna själva ska ha förmågan att 

använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Lärarna lyfte spontant behovet av 

undervisning av elevernas förmåga att på egen hand kunna lösa enklare problem.  

”Ibland är eleverna lite rädda för att själva prova att lösa problem som uppstår med det 

digitala verktyget, det kan vara problem som att internet inte fungerar, att det är svårt 



31 
 

att ladda ner eller öppna appar och så vidare, men när läraren säger att det är okej att 

prova sig fram så brukar de våga och då brukar de klara sig rätt bra på egen hand” (L3).  

För att få till en fungerande undervisningssituation vid arbetet med digitala verktyg behöver 

lärarna därför uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och våga testa på egen hand innan 

de ber om hjälp. Behovet handlar om att det annars går för mycket lärartid till att lösa 

enklare problem.   

De flesta intervjuade lärare använder främst programmeringsappar på iPads, Bluebots eller 

liknande robotar för att arbeta med elevernas förmåga att lösa problem. Några lärare 

framhåller att elever som har en djupare digital kompetens kan använda sig av program de 

tidigare arbetat med som hjälp för att lösa uppgifter som de fastnat på.  

”Min elev hade svårt med klockan och vi hade arbetat mycket med klockan speciellt via 

appen Mingoville där kunde eleven träna på samma sak flera gånger och höra samma 

begrepp användas i olika situationer kopplade till klockan. När eleven sedan skulle göra 

ett klocktest och körde fast på en fråga så hämtade eleven självmant iPaden och gick in i 

rätt del av appen för att få hjälp att lösa uppgiften vilket eleven också lyckades med” 

(L6). 

5.3.2 Söka och välja ut viktig information på nätet 

Åtta av de intervjuade lärarna upplever att det är svårt att få in den här delen av den digitala 

kompetensen i sin matematikundervisning och framhåller att detta framförallt är något de 

arbetar mycket med i andra ämnen. Två av lärarna berättar om att de arbetar med elevernas 

förmåga att söka och välja ut viktig information på nätet genom att de får söka efter 

information främst kopplad till uppgifter som handlar om statistik. Dessa lärare framhåller 

även vikten av att eleverna får prova på olika sökmotorer i sitt arbete, däremot behöver 

sökmotorerna väljas ut av läraren för att säkerställa att informationen sökmotorn ger är på 

en åldersadekvat nivå. Något dessa lärare belyser som extra viktigt är att man arbetar med 

elevernas källkritik, det vill säga deras förståelse för hur man kan veta att källan är trovärdig. 

Det arbetet sker genom ett ämnesintegrerat arbete för att söka information från utvalda 

källor för att skapa tabeller och diagram.   

Hälften av de intervjuade lärarna har undervisning i hur man kan söka efter olika hjälpfilmer 

eller använda sig av den hjälp olika appar erbjuder. Lärarna framhåller att det för många 

elever är svårt att ta till sig av skriftliga instruktioner även om de besitter en hög digital 

kompetens i övrigt eftersom det kräver en god läs- och ordförståelse vilket alla elever inte 

har. De framhåller ändå att elevernas digitala kompetens är avgörande för att de ska ha 

möjlighet att förstå vad som menas med de olika instruktionerna både i text och genom film. 
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Elever med lägre kompetens behöver få hjälp och stöttning genom att gå igenom 

instruktionerna med en vuxen eller en elev som har en högre kompetens.  

5.3.3 Använda digital teknik för att dela information 

Tre av lärarna upplever att det har blivit svårare att dela information och interagera med 

andra sedan införandet av GDPR. De berättar också att skolorna arbetar med hur man kan 

göra detta på ett säkert sätt. Sex av de intervjuade lärarna arbetar inte alls med användandet 

av digital teknik för att interagera eller dela information med andra. En lärare, L3 berättar att 

de arbetar tillsammans med presentationer på Googledrive för att kunna dela olika uppgifter 

med hemmet och för att kunna arbeta med gruppuppgifter. L3 berättar då att de tillsammans 

går igenom hur man skapar en presentation på ett grundläggande sätt samt hur man delar 

den. L3 understryker även vikten av att prata om säkerhet kring delning av material på nätet. 

Ett annat sätt att lära eleverna hur de delar information kan vara att man lär eleverna hur de 

använder till exempel Youtube, vilket L7 gör för att låta eleverna få dela olika 

instruktionsfilmer med varandra i sin programmeringsundervisning. En lärare berättar om 

att de har en klassblogg där de delar med sig av olika uppgifter och berättar om vad de lärt. 

Bloggen har däremot inte använts på elevnivå i den utsträckning som det från början var 

tänkt. Arbetet har lett till att deras förståelse för hur man delar information har utvecklats 

även om det inte blev på den nivå som det från början var tänkt.  L7 berättar att även de har 

en klassblogg och där är tanken att låta eleverna dela med sig av sina uppgifter och vad de 

lärt sig i matematiken till hela världen.   

5.3.4 Skapa digitala presentationer 

Hälften av lärarna arbetar med att skapa digitala presentationen för att redovisa olika 

resultat i matematiken inom exempelvis området statistik genom tabeller och diagram. Dessa 

lärare arbetar med att lära eleverna hur man skapar tabeller och diagram genom att gå 

igenom hur programmen fungerar. Det gör att eleverna får en förståelse för att det finns en y-

axel och en x-axel och hur de används för att kunna skapa och läsa av diagram.  

L2 berättar att de i ett ämnesintegrerat arbete som handlar om rymden för tillfället skapar en 

digital presentation i Power Point för att göra en rymdmusikal. I sin presentation har de med 

olika måttenheter för att beskriva till exempel storlek och avstånd.  

L7 berättar att eleverna själva eller i grupp får skapa enkla instruktionsfilmer kopplat till 

deras arbete i programmering. Filmerna fungerar som en digital presentation hur 

programmering kan gå till eller vad de andra eleverna ska programmera katten i programmet 

Scratch att göra. Eleverna får sedan ladda upp sina instruktionsfilmer på Youtube och får 

därmed chansen att ta del av varandras filmer.  
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5.3.5 Användandet av och förståelsen för programmering 

Programmering är en del av den digitala kompetensen och ett område som tillkommit i den 

reviderade läroplanen. Med det i åtanke var det intressant att undersöka hur lärarna arbetar 

med programmering.  

Flertalet av lärarna berättar att de börjar med analog programmering där eleverna skapar en 

instruktion med en serie rörelser. Instruktionen, programmeringen, som eleverna skapar kan 

göras skriftligt, med bilder eller muntligt. Dessa instruktioner ska konstrueras på ett sådant 

sätt att en person förstår hur den skall förflytta sig från en punkt till en annan. Instruktionen 

används sedan i praktiken genom att en klasskamrat eller en lärare får utföra den serie 

rörelser som finns i instruktionen. På så vis får eleverna en förståelse för hur viktig varje del i 

en programmering är för att nå det resultat man önskar. För att sedan öka elevernas 

kompetens får de sedan arbeta i olika program till exempel Heycode för att lösa 

förutbestämde uppgifter som programmet delar ut till eleven eller Scratch där eleven själv får 

möjlighet att skapa uppgifter. Två av lärarna använder även Microbits i sin 

programmeringsundervisning när eleverna kommit längre i sin förståelse.  

L1 berättar att de arbetar mycket med visuella programmeringsverktyg. I de lägsta 

årskurserna används Bluebot och Beebot för att eleverna synligt ska se hur de olika stegen 

kan kopplas till vad roboten utför. De äldre eleverna arbetar sedan med Scratch junior och 

Scratch. Bluebots och Beebots är något de flesta intervjuade lärare använder sig av för att 

tydliggöra hur programmering fungerar i de lägsta årskurserna. L3 berättar att användandet 

av dessa robotar gör att man genom lek kan lära eleverna hur programmering är uppbyggt av 

olika steg och att varje steg måste vara rätt för att det slutgiltiga resultatet ska bli som man 

vill. L9 arbetar även på det sättet men förstärker det ytterligare genom att medvetet göra en 

liten miss i programmeringen av roboten vilket leder till att roboten inte når målet. L9 

upplever att det ökar elevernas förståelse för programmering när de redan i starten får se hur 

fel det kan bli av bara en liten miss.  

L2 låter sina elever genomföra en programmeringskurs på code.org. Den kursen finns på 

olika nivåer så att det blir anpassat för de olika eleverna. De använder också appar med 

stegvis progression i sitt vidare arbete.  

L7 berättar om att de arbetar med olika instruktionsfilmer för att ge eleverna en djupare 

förståelse för programmering. I början är det lärarna som spelat in filmer med instruktioner 

för programmering, men när eleverna lärt sig mer så får de själva spela in instruktioner och 

byta med varandra och utföra den inspelade uppgiften.  
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5.4 Lärarnas sätt att kompensera för elevers olika digitala kompetens i sin 

matematikundervisning 

Fyra av de intervjuade lärarna upplever att det inte finns några direkta skillnader som de 

behöver kompensera för gällande elevernas digitala kompetens. De resterande sex lärarna 

upplever att elevernas digitala kompetens är väldigt varierande. Samtliga lärare som upplever 

en varierande digital kompetens hos eleverna belyser vikten av att individualisera 

genomgångarna efter elevernas olika förkunskaper. För att erbjuda en 

hastighetsindividualisering under lektionerna använder två av lärarna sig av instruktions- 

och lärfilmer på Youtube som visar hur olika program fungerar. Dessa filmer kan användas 

för att eleverna ska kunna titta på instruktionen i sin egen takt. Fördelen med det är att 

eleverna med en långsammare inlärningstakt får sin tid utan att snabbare elever bromsas.  

L2 berättar om fördelen med code.org som kan användas för att individualisera 

undervisningen för att kompensera för elevernas olika digitala kompetens. Där kan eleverna 

genomföra en kurs i programmering. Denna kurs finns på olika nivåer vilket leder till att 

instruktionerna anpassas efter elevernas förkunskaper. Efter programmeringskursen kan 

läraren fortsatt arbeta med en individanpassad matematikundervisning och gör det genom 

att arbeta med appar som är stegvis uppbyggda vilket gör att alla elever får utvecklas utifrån 

sina kunskaper. När det gäller att kompensera för elevers olika nivå gällande digital 

kompetens framhåller några av lärarna att det kan vara en utmaning att ge adekvat 

undervisning till elever som besitter en väldigt hög digital kompetens. L3 belyser behovet av 

att vara väl förberedd med uppgifter på olika nivå för att kunna möta eleverna på deras nivå 

och därmed ge dem möjlighet till progression.  

L4 berättar om värdet av att stegvis bygga upp undervisningen för att eleverna ska få chans 

att ta små steg i början när det behövs. L4 framhåller även att man kan anpassa 

undervisningen genom att ge eleverna olika typer av digitala verktyg. Visuella hjälpmedel 

exempelvis en sekvens av bilder och helt individuella genomgångar används av en del lärare. 

Lärarna som upplever sig ha elever med en varierande digital kompetens, anser att de elever 

där kompetensen brister är i behov av individuell undervisning, alternativt undervisning i 

mindre grupper. L6 genomför detta genom att dela upp klassen i mindre grupper där L6 har 

genomgångar på aktuell nivå för gruppen. Tre av lärarna nämner att ett bra sätt för att 

kompensera för elevernas olikheter gällande digital kompetens är att sätta dem i par eller 

mindre lärgrupper där någon med större kompetens får bistå de med lägre kompetens. 

Elever kan därmed användas för att kompensera för skillnader i digital kompetens, L2 

arbetar på det sättet genom att dela in eleverna i lärpar där de kan dra nytta av varandras 

erfarenhet och kunnande. Några lärare framhåller värdet av att ha en extra vuxen i rummet 
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för att stötta elever som har en lägre digital kompetens. På ett par skolor använder man sig av 

resurser och på ett par andra använder de sig av en IKT-pedagog. L1 har delvis en tjänst som 

IKT-pedagog vilket innebär att L1 besöker olika lektioner med andra lärare för att vara ett 

stöd i arbetet med elevernas digitala kompetens. L1 upplever att det är väldigt bra att 

möjligheten med en sådan tjänst finns eftersom det genom det arbetssättet blir lättare att 

individualisera undervisningen.  

5.5 Sammanfattning av resultatet  

Lärarna berättar att eleverna till en början använder de digitala lärresurserna mest som en 

lek. I takt med att elevernas digitala kompetens utvecklas, ser lärarna hur eleverna i ökad 

utsträckning istället använder resurserna som stöd för att utveckla sina kunskaper i 

matematik. Här menar lärarna att nivåanpassning och progression blir viktiga i 

undervisningen, för att eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens i relation till 

matematiska mål. De upplever att användandet av digitala lärresurser gör det möjligt att 

individualisera matematikundervisningen på ett sätt som inte är möjligt när man endast 

arbetade analogt. Resultatet visar tydligt att lärares erfarenhet är att de inte bara kan ge 

eleverna tillgång till ett digitalt verktyg och tro att de på egen hand kan utveckla sina 

kunskaper i matematik. Det krävs välplanerade lektioner och aktiva lärare, som undervisar så 

att även elevers digitala kompetens kan utvecklas. 

För att stärka elevers digitala kompetens lyfter majoriteten av lärarna betydelsen av att starta 

på en grundläggande nivå för att eleverna ska få en möjlighet att förstå hur verktyget 

fungerar när och varför de bör användas och vilka mål de kan leda till. Förutom att själva visa 

steg för steg berättar några av lärarna att de även använder sig av undervisningsfilmer från 

Youtube. När det gäller att kompensera för elevers olika digitala kompetens är de lärare som 

sett en varierad digital kompetens hos eleverna eniga om betydelsen av att kunna ge 

individuella genomgångar utifrån elevernas förkunskaper. De talar också om alternativet att 

låta eleverna jobba i mindre grupper och några värdesätter att ha en till vuxen i rummet. Det 

nämns behov av individualisering gällande både arbetstakt och nivå.  

Alla respondenter är eniga om att värdet av elevernas digitala kompetens i användandet av 

digitala lärresurser är avgörande för deras inlärning. Dessa lärare belyser också att de digitala 

lärresurserna har ökat elevernas motivation och kunskapsnivå inom matematikämnet. 

5.6 Analys av resultatet  

Alla respondenter framhåller vikten av att arbeta med digitalisering i sin 

matematikundervisning. Lärarna anser att eleverna behöver en digital kompetens för att 

kunna dra nytta av de digitala lärresurser som de använder i sin matematikundervisning. 
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Ramverket DigComp kan användas som ett stöd för läraren eftersom det beskriver de 

kompetenser som behövs för att behärska digital teknik (Europeiska unionen, 2013).  

Förmågan att hantera fakta och information är en av delkompetenserna i ramverket 

DigComp vilken är en viktig kompetens för att eleverna ska kunna ta till sig och välja ut 

information som är av vikt för sina beräkningar (Europeiska unionen, 2013; Jahnke, 2013; 

Svanelid, 2015). Den förmågan är något majoriteten av respondenterna upplever är svårt att 

undervisa om i ämnet matematik för de lägre åldrarna. Det har därför lett till att majoriteten 

av lärarna framförallt arbetar med den kompetensen i andra ämnen. Det var däremot två 

lärare som berättade om att de arbetade med den kompetensen inom området statistik. 

Deras val att arbeta med just det området beror på att lärarna där har möjlighet att välja ut 

vilka områden och på vilka webbsidor eleverna ska söka. Hälften av lärarna arbetar däremot 

med att eleverna på egen hand ska kunna ta till sig av informationen som den digitala 

lärresursen ger. Deras val att i de lägre åldrarna arbeta med förmågan att hantera fakta och 

information på det sättet anser de vara viktig för att eleverna på egen hand ska kunna arbeta 

med den digitala lärresursen. Elever som har svårt att ta till sig av den information som den 

digitala lärresursen ger riskerar avsluta aktiviteten för att de inte förstår och därmed kan 

deras lärande bli begränsat (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001).  

Förmågan att skapa digitalt innehåll är en annan viktig del av den digitala kompetensen för 

att eleverna ska kunna redovisa de resultat de kommit fram till i digitalt format (Europeiska 

unionen, 2013). Resultatet visar att hälften av lärarna arbetar med elevernas förmåga att 

skapa digitalt innehåll genom att redovisa olika typer av resultat med digitala presentationer. 

Skapandet av digitalt innehåll är en förmåga som även kan tränas inom området 

programmering (Europeiska unionen, 2013), ett område som samtliga respondenter arbetade 

med på ett strukturerat sätt. Resultatet visade även att det var en av de delkompetenser som 

samtliga lärare hade mest att berätta om. Arbetet med programmering var däremot inte 

något de spontant lyfte på frågan hur de arbetar med att stärka elevernas digitala kompetens.  

Kommunikation och samarbete är en viktig kompetens för målet att som medborgare kunna 

delta fullt ut i samhället. Det gäller även inom områden som berör matematiken. Därför 

behöver man som lärare hjälpa eleverna att utveckla även dessa förmågor som en del av den 

digitala kompetensen. I dag förväntas man kunna delta i olika sammanhang genom att 

använda digitala tjänster och då krävs det att man har en digital kompetens gällande 

kommunikation, att både kunna dela och ta till sig olika typer av information (Europeiska 

unionen, 2013). En del av respondenterna berättar att användandet av digitala lärresurser 

har utvecklat elevernas kommunikativa förmåga. Användandet av digitala lärresurser öppnar 

på ett naturligt sätt upp för att eleverna skall diskutera med varandra om olika lösningar på 

varierande uppgifter. Flera lärare berättar hur eleverna hjälper varandra på ett sätt de inte 



37 
 

gör när de arbetar utan digitala verktyg. På så sätt kan man säga att den digitala 

kompetensen har betydelse även för att utveckla den kommunikativa förmågan. Resultatet 

visade däremot att de flesta lärarna inte alls använder digital teknik för att dela information 

under sina matematiklektioner det är endast en lärare som via en klassblogg delar 

information med omvärlden.  

Problemlösning är en fjärde delkompetens i ramverket DigComp. Det lärarna spontant lyfte 

vid den frågan var hur de lägger upp arbetet med olika digitala verktyg. Det arbetet är nära 

kopplat till förmågan att kunna lösa problem där det lyfts att eleverna behöver förmågan för 

att kunna värdera och välja ut vilket digitalt verktyg som passar för att lösa olika typer av 

problem (Europeiska unionen, 2013). Resultatet visar att det främst är denna förmåga som 

lärarna arbetar kompensatoriskt med. Resultatet visar även att samtliga lärare börjar sitt 

arbete i klassen med att lära eleverna hur man arbetar med olika digitala verktyg och vilken 

hjälp vi kan få från dem.  Elevernas förmåga att välja vilka digitala verktyg de kan använda 

sig av i olika situationer kan placeras i olika nivåer. Dessa nivåer handlar om i vilken 

utsträckning eleven själv har en förståelse för hur den digitala tekniken kan vara till hjälp för 

dem (Europeiska unionen, 2013). Lärarna berättar om att det till en början är viktigt att 

kompensera för elevernas olika förkunskaper i hur man använder sig av digitala verktyg på 

ett sätt som gynnar deras matematikinlärning. I resultatet är det ingen av lärarna som 

berättar att de hjälper eleverna att utvärdera hur långt de kommit i sin digitala kompetens. 

En utvärdering i digital kompetens kan göras genom att använda matriser på olika nivåer där 

den digitala kompetensen kan utvärderas (Europeiska unionen, 2013).   

 

  



38 
 

6. DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel kommer inledas med en diskussion kring studiens metod. Vidare 

kommer studiens resultat att diskuteras utifrån vad tidigare forskning kommit fram till inom 

ämnet. Avslutningsvis görs en redogörelse för de slutsatser jag kommit fram till under mitt 

arbete med studien samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Metoddiskussion 

 Syftet med studien var att undersöka hur lärare upplever att elevers digitala kompetens 

påverkar deras lärande i ämnet matematik. Syftet var även att undersöka hur lärarna arbetar 

för att stärka elevernas digitala kompetens samt hur de arbetar för att kompensera för den 

skillnad som finns mellan elever. Eftersom det var lärarnas egna upplevelser av hur den 

digitala kompetensen påverkar elevernas lärande som skulle undersökas föll valet av metod 

på semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Dimenäs, 2007). Valet av metod fungerade väl i 

sammanhanget eftersom samtliga lärare jag valt ut som respondenter till min undersökning 

var lärare som arbetar aktivt med digitala lärresurser i sin matematikundervisning. Det 

beslutet gjorde däremot att det var svårt och tog mycket tid att finna lärare som ville eller 

hade möjlighet att ställa upp i studien. Många av de tillfrågade lärarna uppgav att de endast 

arbetade sporadiskt med digitala lärresurser. Jag valde att göra ett begränsat urval för att 

syftet med studien krävde respondenter som aktivt och frekvent arbetar med digitala 

lärresurser i sin matematikundervisning. Med tanke på mina stränga kriterier vid urvalet av 

lärare så kan jag uttala mig på ett generellt plan om vad lärare med stor vana av att använda 

digitala lärresurser har för erfarenheter och kunskaper om att arbeta med att utveckla elevers 

digitala kompetens i matematikundervisningen.  

En intervjuguide skapades för att säkerställa att alla respondenter skulle få samma frågor 

samt för att jag skulle säkerställa att syftet med intervjuerna skulle uppnås vilket leder till att 

studien får en högre validitet (Ahnre & Svensson, 2015). Intervjuguiden reviderades ett par 

gånger efter samtal med min handledare samt efter testintervjuer med kollegor. En 

revidering gjordes för att det upptäckes att alla delar av teorin inte kunde besvaras genom 

ursprungsfrågorna. Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer bör man noga tänka igenom 

frågorna så att de inte är ledande vilket hade kunnat sänka studiens reliabilitet (Dimenäs, 

2007). Från början innehöll intervjuguiden en ledande fråga om vilka förbättringar läraren 

upplevt vilket efter en revidering ändrades till vilka effekter har du sett på elevens lärande 

sedan implementeringen av digitala lärresurser. Den frågan kan dock fortfarande ses som 

ledande eftersom det kan upplevas som att man förutsätter att de sett effekter. Trots att 

frågorna reviderats finns det därmed fortfarande rum för utveckling om studien skulle 

genomföras av någon annan.  
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Mitt val att transkribera i direkt anslutning till intervjun upplevde jag var bra eftersom det är 

väldigt tidskrävande att göra transkriberingar. Det skulle kunna upplevas som betungande 

att spara alla till det att sista intervjun är gjord. Det ger också en möjlighet att påbörja tankar 

kring analysen redan under transkriberingen av intervjuerna (Dimenäs, 2007).  

6.2 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion av resultaten av min studie kopplad till betydelsen av elevers digitala 

kompetens vid lärandet i matematik.  

Sverige har som målsättning att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna 

vara en del av ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). För att leva upp till denna 

likvärdighetsprincip behöver man se över tillgången på digitala verktyg, elevernas 

förkunskaper samt erfarenhet av hur de används (Skolverket, 2017).  Den varierade 

tillgången på digitala verktyg ger lärarna olika förutsättningar att undervisa eleverna i digital 

kompetens. För att få en bild av hur utbredd användningen av digitala lärresurser var samt 

hur många digitala verktyg det fanns per elev ställdes frågor om det till samtliga 

respondenter. Det blev tydligt att tätheten av digitala verktyg varierade mellan skolorna. Det 

var endast tre skolor som hade 1:1 på hela sitt lågstadium. Det kan tänkas vara något 

förvånande när urvalet av respondenter grundar sig på lärare som frekvent arbetar med 

digitala lärresurser i sin undervisning. Vissa av de tillfrågade lärarna valde att inte delta i 

studien på grund av att de själva ansåg att deras tillgång till digitala verktyg var så pass låg att 

de inte kände sig bekväma i att delta i en undersökning om betydelsen av elevers digitala 

kompetens i ämnet matematik. Att lärare på grund av den anledningen valt att inte ställa upp 

i studien visar på att det är en bit kvar till att svensk skola lever upp till 

likvärdighetsprincipen. 

Majoriteten av lärarna berättar att de anser att det är viktigt att eleverna besitter en hög 

digital kompetens för att eleverna ska kunna använda sig av de digitala lärresurserna på ett 

konstruktivt sätt. Empirin visar att lärare upplever att elevers digitala kompetens påverkar 

deras lärande i matematik i positiv riktning när digitala lärresurser används på ett 

genomtänkt sätt. Lärarnas bild stämmer därmed väl överens med resultatet av Drijvers 

(2015) samt Agélli Genlott och Grönlunds (2016) studier som visar att digitala verktyg endast 

gynnar elever om de används på ett genomtänkt sätt. Med tanke på att dessa studier visar att 

digital kompetens har betydelse för elevernas lärande i matematik vid användning av digitala 

lärresurser bör man verkligen se över den varierade tillgången på digitala verktyg för elever i 

Sverige. 

Ett par av lärarna i studien ser ett samband mellan deras satsning på arbetet med elevers 

digitala kompetens och resultathöjningar i matematiken. Resultathöjningarna har visat sig 
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genom att eleverna presterat bättre på ett taluppfattningstest på kommunnivå samt att elever 

redan mellan förskoleklassen och årskurs 1 förbättrat sina resultat. Förbättringen för de 

yngsta eleverna var resultat av ett strukturerat arbete med Vektor. De här lärarnas upplevelse 

stämmer överens med den forskning Agélli Genlott och Grönlund (2016) gjort om vikten av 

digital kompetens för att elevernas resultat i matematiken ska förbättras. Lärare framhåller 

även att det har betydelse att eleverna reflekterar över vad de lär sig med de digitala 

verktygen. En positiv effekt på lärandet i matematik har visat sig vara att eleverna får ett 

bättre fokus på att det är skolarbete. Lärarna berättar också att användningen av digitala 

lärresurser ökar intresset vilket i sin tur leder till en ökad drivkraft så att eleverna orkar 

arbeta under längre stunder. Dessa iakttagelser stämmer överens med Hyléns (2017) studie 

samt rapporten från Riksdagen (2015/16:RFR18) som visat en samstämmighet kring de 

positiva effekterna på elevers intresse och engagemang för skolarbete vid användning av 

digitala verktyg. Det leder tanken till att elevernas måluppfyllelse kanske kan bli ännu högre 

om man avslutar vissa lektioner med en reflektion. Detta för att eleverna ska få reflektera 

över vad de lärt sig samt för att utveckla deras digitala kompetens genom att värdera olika val 

av digitala lärresurser.  

Samuelsson (2014) framhåller betydelsen av lärarens ämnesdidaktiska digitala kompetens 

vid användning av digitala lärresurser i matematikundervisningen. Kimmons (2016) lyfter 

också vikten av lärarens roll när det gäller att använda digitala lärresurser på genomtänkt 

sätt för att nå ett ökat lärande i matematiken. Resultatet visade att lärarna i studien använder 

sig av digitala lärresurser mer eller mindre genomtänkt. Några av lärarna hade målet med 

användningen av digitala lärresurser klart för sig redan på planeringsstadiet medan andra 

använde sig av de digitala lärresurserna mer spontant. Vid intervjuerna visade det sig att de 

lärare som planerade för användandet av digitala lärresurser utifrån ett givet syfte och mål 

reflekterade mer över de resultat dem såg av sin undervisning. Lärarna lyfte bland annat att 

elevernas begreppsförmåga utvecklades. Det stämmer överens med Alexandersson, 

Linderoth och Lindös (2001) forskning som visar att lärare som gör medvetna val av 

lärresurser med ett korrekt matematiskt språk kan bidra till att elevernas begreppsförmåga 

utvecklas. De lärare som hade en genomtänkt planering lyfte även att elevernas 

kommunikativa förmåga utvecklades i mycket större utsträckning än de först trott. I motsats 

till dessa lärares iakttagelser upplevde de lärare som hade en mer spontan användning av 

digitala lärresurser att elevernas kommunikativa förmåga begränsades. En förklaring till 

deras olika upplevelser kan vara deras olika grad av planering för användandet av digitala 

lärresurser. Slutsatsen blir att det är av stor vikt att man som lärare har ett tydligt syfte och 

en genomtänkt planering vid användandet av digitala lärresurser i 

matematikundervisningen. 
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Med tanke på att den digitala kompetensen har betydelse för lärandet i matematik 

undersökte jag också lärarnas arbetssätt för att stärka den digitala kompetensen i 

matematikundervisningen. De flesta av lärarna som deltog i studien berättar att när de skall 

påbörja arbetet med ett nytt digitalt verktyg så börjar de med en genomgång av själva 

verktyget. Detta görs till en början på en väldigt elementär nivå genom att steg för steg via en 

projektor visa hur man går till väga. Arbetssättet att grundligt gå igenom hur verktygen 

används har betydelse för att eleverna med tiden skall kunna arbeta självständigt i en digital 

miljö (Schmidht Hanbidge, Sanderson & Tin, 2015). En lärare belyste just det när hen 

berättade om en ny arbetsplats där eleverna från början inte hade så stor kunskap i 

användandet av digitala verktyg. Läraren lade då ner mycket tid på att lära eleverna hantera 

de digitala verktygen vilket ledde till att deras kunskaper i matematiken ökade. Upplevelsen 

som denna lärare hade kanske är något fler lärare upplevt. Det skulle kunna vara 

förklaringen till att det var just användningen av de digitala verktygen som majoriteten av 

lärarna spontant nämnde när de talade om sitt arbete för att stärka elevernas digitala 

kompetens. Det leder min tanke till det Blomgren (2016) säger är en viktig del av digital 

kompetens, att man lär eleverna att använda sig av de digitala verktygen på rätt sätt. Om den 

förmågan är bristfällig hos eleverna kan det leda till att det blir ”hands on – minds out” vilket 

innebär att lärandet kan bli begränsat.   

För att digitala lärresurser ska gynna elever krävs det förutom att eleverna besitter en digital 

kompetens att lärresursen erbjuder en nivåanpassning av uppgifterna 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Lärare i studien lyfter just detta som en stor fördel med 

digitala lärresurser, att varje elev ges möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Förutom att det finns en inbyggd progression som gör att eleverna får arbeta utifrån sin egen 

nivå vid lärande i matematik så ger individualiseringen också läraren möjlighet att bedöma 

eleven formativt. Elevers inlärning ökar när de får återkoppling under arbetets gång (Cayton-

Hodges, Feng & Pan, 2015; Agélli Genott & Grönlund 2016).  

Att kunna möta eleverna på deras nivå är väsentligt för att kunna kompensera för de 

skillnader som finns i elevernas digitala kompetens (Thunman & Persson, 2013). Det är 

därför viktigt att man som lärare inte drar slutsatsen att alla elever i en och samma klass 

besitter samma digitala kompetens (Helsper & Enyon, 2009). Det var också den bild jag själv 

hade innan studien och därför förvånade det mig att det fanns lärare som upplevde att 

elevernas digitala kompetens var så pass jämn att den inte behövde kompenseras för. 

Flertalet av lärarna upplevde däremot att elevernas digitala kompetens var väldigt varierande 

och gjorde därför både hastighets- och nivåanpassningar för att kompensera för elevernas 

olika förutsättningar. En tanke som väcks är vad det beror på att lärarna har olika syn på 

variationen av elevers digitala kompetens. Beror det på det skiftande elevunderlaget som de 
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olika skolorna har, lärarens egen digitala kompetens eller beror det på inom vilka områden i 

matematiken man arbetar med digital kompetens. Tanken att alla elever ska få samma 

möjligheter oavsett deras tidigare digitala kompetens gör att Thunman och Persson (2013) 

förespråkar att man har en IKT-strategi. Strategin ska då fungera som ett stöd för att 

jämlikheten i undervisningen ska bli bättre gällande elevernas digitala kompetens i 

matematik. Min studie har visat exempel på hur en IKT-strategi kan se ut. Det ges exempel 

på att samtliga elever på vissa skolor får en grundkurs i IKT-kunskap medan det på andra 

skolor har anställts en IKT-pedagog vars uppgift är att stödja lärarna för att hjälpa eleverna 

till en ökad digital kompetens.  

Studien visade att elevernas förmåga att hantera de digitala verktygen var något som lärarna 

spontant lyfte som viktigt gällande arbetet med elevernas digitala kompetens.  Något som 

inte var lika framträdande när de besvarade huvudfrågorna spontant var arbetet med 

programmering. När man sedan gick vidare för att undersöka hur lärarna arbetade med de 

olika delkompetenserna i ramverket DigComp var det däremot programmering som lärarna 

hade mest att berätta om. Scratch som är en programmeringsapp var också en av de appar 

som användes mest frekvent av respondenterna. En förklaring till det kan vara att lärarna 

generellt sett inte ser programmering som en del av den digitala kompetensen. När 

läroplanen reviderades 2018 tillkom programmering som en del av det centrala innehållet i 

ämnet matematik vilket leder till att alla lärare som undervisar i matematik måste arbeta 

med det området (Skolverket, 2018). Man kan fundera på vad som hade hänt om 

programmering inte kommit in i kursplanen, hade lärarna då valt att arbeta med det eller 

inte? Under intervjuerna upplevde jag att programmering var den del av den digitala 

kompetensen utöver användandet av de digitala verktygen som respondenterna verkade 

arbeta med mest. Om inte implementeringen av programmering skett är frågan om lärarna 

hade arbetat med elevernas digitala kompetens redan från lågstadiet på det sätt de gör idag.  

Avslutningsvis visar studien att samtliga lärare upplever att det har betydelse för elevernas 

lärande i matematik att eleverna besitter en digital kompetens. Trots det visar studien att 

vissa lärare inte planerar för hur de skall använda digitala lärresurser i sin 

matematikundervisning.  

6.3 Slutsatser 

En slutsats som kan dras är att elevernas digitala kompetens, enligt lärarna, påverkar deras 

inlärning av matematik i samband med användandet av digitala lärresurser. För att elevernas 

digitala kompetens ska utvecklas i en positiv riktning krävs det att man har en genomtänkt 

IKT-strategi så man inte använder digitala lärresurser på ett slumpmässigt sätt. En annan 

slutsats är att lärarna främst använder sig av appar med inbyggd progression för att genom 
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nivåanpassningar kunna stärka elevernas digitala kompetens så att de får större möjligheter 

att utvecklas inom matematiken. För att kunna arbeta med utvecklingen av digital kompetens 

för alla elever krävs en god tillgång på digitala verktyg. Med tanke på hur varierad tillgången 

är mellan olika skolor kan man dra slutsatsen att likvärdighetsprincipen som är skolans 

målsättning inte uppnås. 

 

6.4 Betydelse för yrkesutövning 

Studien visar att elevernas digitala kompetens har betydelse för att arbetet med digitala 

lärresurser ska gynna deras kunskaper i matematik. Därmed blir undervisning i digital 

kompetens viktigt. Det uppstår ett behov av att lärarna arbetar kompensatoriskt med 

elevernas digitala kompetens när eleverna kommer till skolan med varierade förkunskaper. 

Det har därför betydelse att det finns en god tillgång till digitala verktyg. Med tanke på vad 

studien visar är det av största vikt att huvudmän ser till att alla skolor har den tillgång till de 

digitala verktyg som behövs för att kunna ge eleverna utbildning i digital kompetens. 

Studiens resultat visade även att det krävs välplanerade lektioner med ett tydligt syfte och 

mål för att de digitala lärresurserna ska ge önskad effekt på lärandet. Dessa resultat leder till 

att man inte bör tro att eleverna kan arbeta självständigt med de digitala lärresurserna utan 

lärarens roll är viktig för att eleverna ska utvecklas. Som lärare behöver man därför vara väl 

medveten om sin egen digitala kompetens och ta ansvar för att fortbilda sig vid behov. 

Rektorer behöver ge lärare förutsättningar att få den kompetensutveckling som behövs med 

tanke på betydelsen av deras roll i undervisningen av både digital kompetens och digitala 

lärresurser.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Syftet med den här studien var att få svar på hur lärare upplever att digital kompetens 

påverkar elevers lärande i matematik. Det var också att undersöka hur lärare arbetar för att 

stärka och kompensera för elevers varierade digitala kompetens. Studiens resultat visar att 

elevernas digitala kompetens, enligt lärarna, har betydelse för lärandet i matematik vid 

användandet av digitala lärresurser. Resultatet visar också att de flesta lärarna framhåller att 

anpassningar behövs för att möta elevers olika förkunskaper. Ett förslag till vidare forskning 

för ett mer fördjupat resultat skulle kunna vara att ta reda på vad den digitala kompetensen 

har för betydelse för inlärningen i matematiken inom de olika områdena inom ämnet istället 

för att ställa frågan så generellt som det gjordes i denna studie. 
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Bilaga 1 

Information om studien: 

Värdet av elevers digitala kompetens i matematikundervisningen  

Syftet med studien är att undersöka hur lågstadielärare arbetar för att stärka elevernas 

digitala kompetens i sin matematikundervisning i samband med användandet av digitala 

lärresurser. Syftet är även att undersöka hur de kompenserar för elevernas olika digitala 

kompetens samt hur de upplever att den digitala kompetensen påverkar elevernas lärande 

inom ämnet.    

För att kunna genomföra denna studie behöver jag intervjua dig som lärare. Din medverkan 

är värdefull eftersom dina svar kommer att medverka till djupare kunskap kring de områden 

jag ska undersöka. Alla personuppgifter kommer behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när helst du önskar återkalla ditt samtycke 

utan att uppge anledning. Det kommer däremot inte påverka den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till handa kommer att behandlas på ett sådant 

sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras fram till dess att 

examensarbetet godkänts och betyget registrerats i Karlstads universitets studentregister för 

att sedan förstöras. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 

gratis få del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling 

av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se  

Kontaktuppgifter: 

Madeleine Persson, madeleine.persson@kringlaskolan.se  

Handledare: Mats Brunström, mats.brunstrom@kau.se  

mailto:dpo@kau.se
mailto:madeleine.persson@kringlaskolan.se
mailto:mats.brunstrom@kau.se
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Bilaga 2  

Samtycke till att delta i studien: 

Värdet av elevers digitala kompetens i 

matematikundervisningen  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

 

 

 Underskrift 

 

 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

     Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Kontaktuppgifter: 

Madeleine Persson, madeleine.persson@kringlaskolan.se  

Handledare: Mats Brunström, mats.brunstrom@kau.se  

  

mailto:madeleine.persson@kringlaskolan.se
mailto:mats.brunstrom@kau.se
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Bilaga 3 

Intervjufrågor – Värdet av elevers digitala kompetens i 

matematikundervisningen  

Bakgrundsfrågor 

Vilka digitala lärresurser använder du i din matematikundervisning? 

Inom vilka områden i matematiken arbetar du med digitala lärresurser? 

Hur upplever du att elevernas digitala kompetens är när du börjar undervisa dem? 

Är elevernas digitala kompetens jämn eller ojämn inom klassen? 

Huvudfråga 1 

Hur arbetar du med att stärka elevernas digitala kompetens i din matematikundervisning? 

Följdfrågor 

På vilket sätt planeras det för att undervisningen ska stärka elevernas digitala kompetens?  

Eftersom digital kompetens består av flera olika delkompetenser undrar jag om och i så fall 

hur du i din matematikundervisning arbetar med att stärka elevernas förmåga att 

- använda digitala verktyg, t.ex. för att lösa problem 

- söka och välja ut viktig information på nätet 

- söka och välja ut viktig information som en digital lärresurs erbjuder 

- använda digital teknik för att dela information och interagera med andra 

- skapa digitala presentationer 

- förstå hur programmering fungerar och kan användas 

 

Huvudfråga 2 

Hur arbetar du för att kompensera för elevers varierande digitala kompetens? 

Eventuell följdfråga 

På vilket sätt anpassas introduktionen utifrån elevernas förkunskaper för de digitala 

verktygen?  
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Huvudfråga 3 

Vilka effekter har du märkt på elevernas lärande i matematik sen implementeringen av 

digitala lärresurser? 

Följdfrågor 

Ger de digitala lärresurserna dig någon hjälp att se/bedöma elevernas lärande? 

Hur upplever du att elevers digitala kompetens påverkar deras lärande i matematik?  

Är det någon av de fem förmågorna som påverkas extra mycket? 

Är det någon speciell del av den digitala kompetensen som du anser är extra viktig för 

lärandet i matematik? (Kompetens att hantera fakta och information, kommunikation och 

samarbete, skapa digitalt innehåll, säkerhet och problemlösning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Bilaga 4 

Här kommer en förklaring över olika applikationer och tjänster som används av lärarna: 

Webbsidor där eleverna kan arbeta med matematik inom olika områden 

Elevspel.se  

Matteboken.se 

Nomp.se 

Purplemash.com  

Skolplus.se (raketen är en del av Skolplus) 

Appar där eleverna kan arbeta med matematik inom olika områden 

Kingofmath  

Mattemums 

Mingoville 

Montesorisiffror 

Tiokompisar 

Vektor  

Robotar som eleverna kan programmera  

Beebot 

Bluebot  

Lightbot 

Microbit (ett utvecklingskort att använda i programmering) 

Webbsidor för programmering 

Code.org 

Heycode.se 

Appar för programmering  

Playground  

Python 

Scratch 

Webbsida/App för 2D och 3D modellering  

Geogebra 

Sketchup.se  

En tjänst som kan användas för att få material uppläst 

Inläsningstjänst 


