
Examensarbete, 30 hp 

Grundlärarprogrammet – grundskolans åk 4-6, 240 hp 

Vt 2018  

 

 

 

 

 

LÄRARES KUNSKAPER OM 

DIGITALA VERKTYG I 

MATEMATIKUNDERVISNINGEN 

 

 

JESPER LUNDAHL & SEBASTIAN HÄRESKOG  

  



I 

 

Sammanfattning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares kunskaper i relation till användningen av 

IKT i undervisningen, samt tillföra insikt om hur lärares kunskaper om IKT relaterar till deras 

förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen. Forskningsfrågorna som 

ställdes var: Hur anger lärare att de använder IKT i matematikundervisningen? Vad uttrycker 

lärarna att det har för motiv till användningen av IKT inom matematikundervisningen? Vilka olika 

kunskaperområden gestaltar sig i lärarnas berättelser? Empiri har samlats in med kvalitativa 

intervjuer där sex lärare från olika skolor deltog som informanter. Det teoretiska ramverket TPACK 

har använts för att analysera lärarnas kunskaper och ge insikt om hur deras kunskaper redogör för 

deras förståelse om integrering av digitala verktyg. Resultatet visar att lärare använder sig av 

digitala verktyg för att stödja den formativa bedömningen och för att skapa bättre villkor för 

lärande. Det framkommer även att lärarnas teknologiska kunskaper påverkas till stor grad av 

organisatoriska faktorer, eftersom lärarna upplever brist på tid att lära sig mer om hur digitala 

verktyg kan och bör integreras, samt att de uttrycker att fortbildning saknas.    
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1. Inledning 

Användningen av digitala hjälpmedel har växt fram exponentiellt i skolan såväl som i 

samhället. Att tekniken har revolutionerat hur lärare ska arbeta i dagens skolverksamhet är 

något som inte gått obemärkt förbi hos lärare. Det som var standardiserat för 15 år sedan med 

svarta tavlor och kritor har nu bytts ut mot att de flesta skolor har installerat smartboards som 

supplement till den förlegade svarta tavlan. Det tidigare kravet hos lärare var att ha en 

godtagbar analog förmåga, vilket innebär att lärare hade förmågan att använda sig av pennor 

och böcker. Att lära sig använda en penna eller bok är en förmåga som är relativt 

färdigutvecklad vid inlärning. Varken pennan eller boken har utvecklats, vilket betyder att 

lärare inte har haft samma behov av att modernisera sig som de behöver idag. Med dagens 

digitala teknik behöver lärare utveckla sina färdigheter då tekniken utvecklas för varje dag 

(Skolverket, u.å.). 

 

I och med dagens digitalisering av skolan behövs det mer information om vad lärare som 

använder sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i matematikundervisningen 

gör och varför de väljer att göra så. Speciellt med tanke på att regeringen har gjort ändringar i 

den rådande läroplanen, där fokuset på att eleverna ska få en starkare digital kompetens stärkts 

(Regeringskansliet, 2017). Detta betyder att kraven på att lärare ska ge eleverna de verktyg som 

behövs för att stärka sin digitala kompetens ökar. Detta kräver att lärarnas egna digitala 

kompetens måste vara god.  

 

Denna studie behandlar matematiklärares användning av IKT i grundskolans årskurser fyra till 

sex. Lärares kunskaper om IKT och hur dessa relaterar till deras förståelse för hur och varför 

de använder sig av digitala verktyg i undervisningen behandlas. Problemområdet som har 

identifierats är att vi anser att det finns alldeles för lite inspiration om hur samt varför lärare 

och blivande lärare ska använda sig av IKT i matematikundervisningen. Detta problem kan 

kopplas till att det uteblivit satsningar på att utveckla de digitala verktyg som används i skolan, 

eftersom lärare inte känner att de innehar den kunskap som krävs för att använda digitala 

verktyg på rätt sätt (Skolverket, 2015). Förutom det Skolverket skriver, har vi även fått denna 

uppfattning under vår tid på den verksamhetsförlagda undervisningen, då vi båda upplevde det 

problem som presenterats ovan.   
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Informations- och kommunikationsteknik är en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för 

kommunikation. Kommunikation är tillagt för att framhäva möjligheten till interaktion mellan de 

som använder sig av tekniken. Begreppet IKT är vitt begrepp som innefattar användning av 

elektronisk teknik, där kunskap och kommunikation kopplas till användandet av tekniken. Den 

mest förekommande IKT-användningen i skolan är miniräknare, datorer och interaktiva 

skrivtavlor. Dessa verktyg ses som ett hjälpmedel för lärare och elever (NE, 2017).  

Digitala verktyg är ett samlingsnamn för olika teknologiska verktyg som är hjälpmedel för elever 

och lärare. Digitala verktyg är teknologiska hjälpmedel, vilket exempelvis kan vara en smartboard, 

dator, smartplatta eller app (Diaz, 2012).   

1.2 Syftet och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares kunskaper i relation till användningen av 

IKT i undervisningen, samt tillföra insikt om hur lärares kunskaper om IKT relaterar till deras 

förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen.  

Frågeställningar att besvara: 

1. Hur anger lärare att de använder IKT i matematikundervisningen?  

2. Vad uttrycker lärarna att det har för motiv till användningen av IKT inom 

matematikundervisningen? 

3. Vilka olika kunskapsområden gestaltar sig i lärarnas berättelser?  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vad det står i styrdokumenten om IKT i den svenska skolan. Vad tidigare 

forskning kommit fram till inom lärares användning av IKT i undervisning och hur den digitala 

kompetensen är hos lärare i Sverige behandlas.  

2.1 IKT i styrdokumenten 

IKT tas upp frekvent i läroverkets styrdokument. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) står det under rubriken kunskaper att elever ska ha 

förmågan att använda sig av tekniska områden för vidare studieliv, i samhällsliv och vardagsliv. 

Det framkommer även att elever ska kunna använda modern teknik som ett redskap för att söka 

information, kommunicera och för skapande och lärande. Rektorn som pedagogisk ledare har även 

ett ansvar för det digitala verktyg som skolan har till användning. Under givna ramar ansvarar 

rektorn för att elever ska ha ett utbud av datorer och andra hjälpmedel av god kvalitet (Skolverket, 

2016). Slutligen framgår det från styrdokumenten att matematikundervisningen ska eleverna ges 

möjligheten att använda teknik för problemlösningar, göra olika beräkningar och presentera och 

tolka data (Skolverket, 2016). 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har hittats med hjälp av sökmotorn på universitetsbiblioteket, databasen ERIC, 

google scholar och DIVA. Framgångsrika sökord: IKT, TPACK, digitala verktyg, matematik. 

Många av de vetenskapliga artiklarna som framkommit har undersökt hur IKT är en del av och kan 

bli en större del i matematikundervisningen. Ofta kommer det också upp många artiklar 

som undersöker hur lärare integrerar digitala verktyg i sin matematikundervisning. 

I denna del av uppsatsen kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Den tidigare 

forskningen har delats upp rubrikerna: IKT i undervisningen och Lärares digitala kompetens. 

Anledningen till varför tidigare forskning har sökts inom dessa områden är för att det ger en god 

förståelse för vad forskningen säger kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Den tidigare 

forskning fördjupas i vilka positiva och negativa effekter digitala verktyg har på den generella 

undervisningen och den matematiska undervisningen. Detta ger en bild av hur och varför digitala 

verktyg borde integreras i den matematiska undervisningen. En beskrivning av hur den digitala 
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kompetensen ser ut hos lärarna idag och vad forskningen säger om den görs. Det ger en bild av vad 

som påverkar lärarnas kompetens och hur deras kompetens i sin tur påverkar deras integrering av 

digitala verktyg i undervisningen. 

2.2.1 IKT i undervisningen  

IKT ökar produktiviteten i relation till effektivitet och processens tidsåtgång. Vidare höjer IKT 

även lektionens kvalitet i att lektionens uppgifter blir med trovärdiga och mer noggrann. Det leder 

till att presentationer som görs under lektioner blir mer professionella, något eleverna känner 

belåtenhet över. Ytterligare fördelar till att använda sig av IKT är att det hjälper eleverna till att få 

återkopplande och snabb feedback, underlättar rättningsprocessen till det att eleverna själva kan 

rätta och korrigera sina uppgifter (Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005). IKT höjer även elevernas 

motivation, engagemang vilket i sin tur även höjer elevernas delaktighet i arbeten i klassrummet. 

Teknologiska verktyg erbjuder elever till att ta ansvar för sitt egna lärande, eleverna får därmed 

bättre möjlighet till att visa sin egen potential (a.a). Zucker & Mcghee (2005) skriver även de i sin 

studie att digitala verktyg kan öka elevernas engagemang och höjer deras motivation, i och med att 

samspelet mellan lärare och elever blir starkare med hjälp av digitala verktyg. Livingstone (2012) 

styrker att det finns positiva effekter för elevernas motivation och skriver även om andra positiva 

effekter med en digital verktygs-integrering. Författaren skriver att IKT:s effekter på 

undervisningen är att det generellt i alla ämnen ökar elevernas motivation, ger läraren en möjlighet 

till individanpassning, samt att lärarens lektionsplanering kan stödjas. Förutom dessa effekter, visar 

ett växande antal studier att digitala verktyg främjar elevernas inlärning ifall de digitala verktygen 

används konkret i undervisningen. Det betyder att digitala verktyg används på ett sådant sätt att 

eleverna får själva använda sig av dem (a.a.). 

Enligt Hillman och Säljö (2014) skapar digitala verktyg i den matematiska undervisningen ett helt 

nytt sätt att räkna och föra resonemang. Jämfört med att endast arbeta med papper och penna, 

hävdar författarna att uppgifterna kan bli visualiserade för eleverna, samt att det finns ett flertal 

program där eleverna får veta ifall de har gjort rätt eller fel på en gång. Detta medför att eleverna 

får feedback på hur det går för dem direkt, jämfört med om de måste vänta på att läraren ska rätta 

deras svar. Förutom att matematiken kan bli mer visualiserad med hjälp av digitala verktyg, skriver 

Hillman och Säljö (2014) att det finns ytterligare användningsområden för att utveckla elevernas 
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matematiska förmågor. Exempel på detta är att det går att genomföra grafiska och algebraiska 

lösningar, samt prövning av olika modeller eller statistikprogram med hjälp av digitala verktyg.   

 I en studie av Polly (2014) framgår det att lärare anser att matematikundervisningen kan 

underlättas med hjälp av digital verktygs-integrering. Lärarna anser att integreringen underlättar 

presentationer och att de kan få eleverna att begripa matematiska begrepp. Polly (2014) skriver att 

det främst är vid helklassgenomgångar och vid elevernas enskilda färdighetsträning som lärare 

väljer att ta hjälp av digitala verktyg i sin undervisning. 

Trots de tidigare nämnda positiva effekterna av implementeringen av digitala verktyg i den 

matematiska undervisningen, minskas chansen att de digitala verktygens undervisningsmetod ska 

vara framgångsrik om lärarens kompetens inte är god. Detta betyder att ifall läraren inte förstår hur 

verktygen ska användas, uteblir en stor del av det positiva med integreringen av digitala verktyg i 

undervisningen (Attard, 2013). Forgasz (2002) menar även på att lärares kompetens spelar stor roll 

i hur de digitala verktygen integreras i undervisningen. Författaren skriver att lärares kompetens 

inom digitala verktyg, ämnet och undervisningens struktur är alla komponenter som styr hur lärare 

använder sig av digitala verktyg i undervisningen, vilket medför att digitala verktygens effekter i 

undervisningen inte är rakt igenom positiva. Tuparova, Kaserov och Tuparov (2013) betonar också 

att det krävs även att läraren har kvalifikationer och kunskaper att implementera IKT i skolan för 

att de digitala verktygen ska ha någon avsevärd effekt. De skriver även att andra faktorer som 

påverkar användandet av IKT i skolan är att det finns möjligheter att tillgå digitala verktyg som är 

välanpassade till lärandesituationer.   

2.2.2 Lärares digitala kompetens 

Lärares integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen är den lägsta bland alla ämnen 

i skolan. Värt att anmärka är att användningen av digitala verktyg inte har ökat mellan åren 2009 

till 2012, vilket tas upp i OECD:s (2015) PISA-undersökning. Den uteblivna satsningen på digitala 

verktyg från lärare beror främst på att lärare inte känner att de äger den kunskap som krävs för att 

använda kunskapen på rätt sätt (Skolverket 2015). Paudel (2015) hävdar att flertalet lärare har 

vetskapen om de positiva fördelar som tillkommer när IKT integreras i matematikundervisningen. 

Men att lärare tycker att det krävs en för stor arbetsbörda med att sätta sig in i att lära sig hur de 

olika digitala hjälpmedlen fungerar. 
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Tallvid (2015) betonar vikten av fortbildning, att det i nuläget existerar en känsla av tidsbrist hos 

lärare. Tiden som krävs för att lära sig ett digitalt verktyg är inte tillräcklig, det tar tid till att förstå 

vilka positiva effekter ett specifikt verktyg kan ge elever. De flesta lärare som inte använder sig av 

digitala verktyg i sin dagliga undervisning motiverar ofta anledningen till att vara bristen på 

kunskapen till att hantera IKT. Enligt Oxstrand (2013) är fortbildning för lärare inom användandet 

av digitala verktyg ett måste inom dagens skolor. Detta eftersom lärare behöver inneha den 

kompetens som krävs för att implementera de digitala verktygen på ett korrekt sätt vilket för att på 

så sätt nå det positiva effekter som kan uppstå vid stöd av digitala verktyg. Ifall lärare inte innehar 

den kompetensen som krävs kan digitala verktyg istället orsaka mer skada än nytta, en osäkerhet 

som förs vidare till eleverna. 

Såvida lärare inte är bekväma med de nya och de uppkommande teknologiska hjälpmedlen, 

kommer de att ha fortsatt ha svårt med att begripa kommande teknologiska hjälpmedel som 

introduceras i skolväsendet (Mas Nida, Wong, & Ayub, 2011).  Thorsteinsson (2013) menar vidare 

att lärare har dåligt självförtroende för att använda de digitala verktygen och att även detta är en 

kritisk faktor till varför inte fler lärare inte använder sig av digitala verktyg mer i 

matematikundervisningen. Att en del lärare använder sig av IKT medan andra lärare inte har 

förmågan att integrera IKT i sin undervisning är ett problem. Hillman och Säljö (2014) menar att 

lärare beroende på deras kunskap inom teknologiska hjälpmedel formar sin undervisning efter sina 

teknikkunskaper. Det betyder att lärare skapar olika lärmiljöer för eleverna baserat på den förståelse 

de har för digitala verktyg. 
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3. Teoretiskt ramverk  

I studien används det teoretiska ramverket TPACK. Ramverket består av tre kunskapsområden som 

innefattar teknologiska-, ämnes- och pedagogiska kunskaper. TPACK används för att analysera 

lärares användning av IKT i matematikundervisningen och hur lärare motiverar valet av integration 

av IKT i matematikundervisningen. TPACK är ett ramverk som skapades av Mishra och Kohler 

(2006). TPACK är en förkortning av Technological Pedagogical Content Knowledge.  Kopplingar 

görs till TPACK´s olika delar för att analysera vilka kunskapsområden som gestaltar sig i lärarnas 

berättelser samt hur lärarna använder sig av IKT i matematikundervisningen. Lärarnas 

motiveringar kopplas även till de olika delarna.  

3.1 TPACK 

TPACK utmynnades ursprungligen från Lee Shulmans ramverk från 1986, PCK, pedagogical 

content knowledge (pedagogisk ämneskunskap) (Shulman, 1986;1987). PCK beskriver samspelet 

mellan lärares pedagogiska kunskaper och deras ämneskunskaper, se Figur 1. Att integrera 

pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper, var ett nytt sätt att tänka på angående lärares 

kunskaper om elevers lärande. Tidigare ansågs ämneskunskap och den pedagogiska kunskapen 

vara fristående delar som inte påverkade varandra. Shulman hävdar att när en lärare har en 

förståelse om hur elever tar åt sig kunskap, och formar sin undervisning och ämnesinnehåll efter 

den förståelsen sker ett lärande hos eleverna. Denna förståelse för hur dessa områden håller ihop 

kan ses som ämnesdidaktik (Shulman, 1986). Mishra och Koehler (2006) utvecklade PCK genom 

att tillägga tekniska kunskaper (TK) till det ramverk som Shulman skapat. Förutom samspelet 

mellan pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper tillkommer tekniska kunskaper. Samspelet 

mellan alla tre förmågor behövs för att den tekniska integreringen i undervisningen ska vara så 

tillfredsställande som möjligt för elevernas lärande (Mishra & Koehler, 2006). 
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Figur 1. Samspelet mellan pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper. 

Ramverket beskriver vilka kunskaper som en lärare behöver för att på ett givande sätt integrera 

digitala verktyg i undervisning (Mishra och Koehler, 2007). TPACK har framför allt använts för 

att förstå och värdera lärares kunskap om och användning av digital teknologi. Kunskapen om hur 

teknologin ska användas i skolan är nödvändig för dagens lärare och att det är i samspelet mellan 

teknologi, pedagogik och ämnesinnehåll som den specifika lärarkunskapen kan hittas (Koehler, 

Shin & Mishra, 2012). 

Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2013) poängterar att det idag finns många svårigheter för lärare 

att innovativt integrera IKT i sin undervisning på ett sätt som stödjer elever väl i sitt lärande. Lärare 

kan överkomma dessa utmaningar med hjälp av att använda sig av TPACK. I praktiken betyder att 

lärare som gör kopplingar mellan sin tekniska, pedagogiska- och ämneskunskaper, kan integrera 

IKT i sin undervisning på ett tillfredsställande sätt där elevernas lärande får ett gott stöd (Mishra 

& Koehler, 2006). Olika studier som genomförts med blivande lärare och aktiva lärare visar även 

de att det finns en tydlig positiv inverkan på elevers lärande när en lärare integrerar de tre olika 

kunskapsområdena som ingår i TPACK (TK, CK och PK) i sin undervisning (Ansyari, 2015; 

Kafyulilo, Fisser, Pieters, & Voogt, 2015; Koh & Chai, 2014). 

Mishra och Koehler (2007) som tagit fram TPACK menar att ramverket beskriver vilka kunskaper 

som en lärare behöver för att på ett givande sätt integrera digitala verktyg i undervisning. De menar 

också att integreringen av digitala verktyg i undervisningen kan bli mer komplext för lärare då det 

kräver ytterligare kunskap om det nya verktyget. Fördjupad kunskap om både traditionell 

pedagogik och pedagogik med digitala verktyg påstås enligt Mishra och Koehler (2007) vara 
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nödvändigt för att kunna integrera digitala verktyg i undervisningen. Nedan följer en beskrivning 

för varje delområde inom TPACK (Mishra och Koelher, 2007): 

Ämneskunskap (Content Knowledge): Lärares kunskap inom ämnet som den är ämnad att lära 

ut. Det krävs olika ämneskunskaper av en lärare beroende på vilken ålder eleverna har och vilket 

ämne som är aktuellt.   

Pedagogisk kunskap (Pedagogical Knowledge): Lärares kunnande om olika processer och 

metoder för lärande. Detta omfattar bland annat att läraren är tydlig med syftet med undervisningen 

och målen för undervisningen. Att lärare har en förmåga att förstå hur eleverna lär sig, att ha 

förmågan att styra ett klassrum, planera lektioner och bedömning. 

Teknologisk kunskap (Technological knowledge): Kunskapen att arbeta med olika teknologiska 

verktyg och andra teknologiska medel. Detta innefattar att läraren kan applicera teknologiska 

verktyg som är relevanta till undervisningen och är förankrat i elevernas vardag. Att läraren har 

förståelse hur teknologi kan underlätta undervisningen, både för lärare och elever. 

Pedagogiska ämneskunskaper (Pedagogical Content Knowledge): Här beskrivs lärarens 

kunskaper om att implementera sina ämneskunskaper i klassrummet. Hur läraren skräddarsyr och 

anpassar matematikundervisningen utefter sina elever. Under denna kategori faller allt ifrån 

kunskap om lärande, och läroplanen till utvärdering och rapportering. Även villkor som främjar 

inlärning och de som sammanlänkar läroplanen, bedömning och pedagogik. 

Teknologiska pedagogiska kunskaper (Technological Pedagogical Knowledge): Området som 

innebär att läraren har förståelse hur undervisning och lärande kan förbättras med digitala verktyg. 

Det som krävs av läraren är att denne har en förståelse angående vilka möjligheter och 

begränsningar med att olika digitala verktyg. Det är viktigt att läraren har kunskapen att välja det 

digitala verktyg som är mest lämpad för undervisningssituationen. 

Teknologiska ämneskunskaper (Technological Content Knowledge): Är förståelsen för hur 

teknologi och ämnesinnehållet influerar och begränsar varandra. Läraren behöver äga förmågan att 

låta digitala verktyg påverka ämnesinnehållet inom skolan, genom att veta vilka olika digitala 

verktyg som kan implementeras för att nå större framgång hos eleverna inom det aktuella ämnet 

som läraren undervisar.  
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T-PACK (Technological Pedagogical Content Knowledge): När dessa tre områden 

(ämneskunskaper, pedagogiska och teknologiska kunskaper) samspelar uppstår ett effektivt 

lärande. Meningsfull undervisning kräver mer än att enbart ha förståelse för dessa områden var för 

sig; det kräver förståelse för sambanden mellan begreppen. Detta sker när läraren använder sig av 

pedagogiska metoder som är välanpassade till de digitala verktyg läraren avser att använda till den 

aktuella lektionen, då anser Mishra och Koehler (2006) att det mest effektiva lärandet sker. I Figur 

2 presenteras ett venndiagram som visar samspelet mellan de tre kunskapsområdena som finns i 

Mishra och Koehlers (2009) teoretiska ramverk TPACK. De hävdar att när dessa områden 

samspelar, uppstår ett effektivt lärande hos eleverna när IKT integrerats i undervisningen (Mishra 

& Koehler, 2007). 

 

 

  

Figur 2. Venndiagram innehållande samspelet mellan TPACK´s tre kunskapsområden. 
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4. Metod 

Denna del inleds med en framställning av studiens urval. Följt av en beskrivning hur studien 

förhållit sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vidare beskrivs den valda 

forskningsmetoden och genomförandet av datainsamlingen. Sist av allt redovisas hur den 

insamlade datan har bearbetats samt att en beskrivning av analysmetoden ges.  

4.1 Urval  

I studien kontaktades 13 matematiklärare som alla var verksam inom mellanstadiet, varav nio 

besvarade kontakten. Alla kontaktade lärare fick ta del av missivbrevet (se bilaga 2). Slutligen var 

det sex lärare som deltog i undersökningen. De kontaktade lärarna var alla undervisande 

matematiklärare med behörighet. Alla lärare som svarade på missivbrevet uppgav att de använder 

IKT i matematikundervisningen. Urvalet i studien är ett icke sannolikhetsurval, då intervjuerna var 

avsedda för personer som har kunskap om IKT (Denscombe, 2016).  

Icke sannolikhetsurval innebär att man har en valfrihet i något skede av urvalsprocessen. Icke 

sannolikhetsurval används när man finner det svårt eller att man inte önskar att göra ett 

sannolikhetsurval (väljer urval ur populationen slumpmässigt). Vid användandet av ett icke 

sannolikhetsurval kan enbart uttalanden göras om de lärare som intervjuats (Denscombe, 2016).  

Explorativa urval förknippas oftast med kvalitativa studier och används generellt när forskningen 

sker i en mindre struktur i relativt outforskade ämnen, för att upptäcka nya idéer eller teorier kring 

ämnet. I detta syfte ligger inte prioriteringarna till att få ett exakt tvärsnitt av populationen. Fokus 

ligger istället till att få fram intressanta eller ovanliga exempel om det man forskar om. Vid 

explorativa urval kan icke-sannolikhetsurval tillämpas, i och med att förutsättningen är att 

undersöka personer utifrån deras expertis, deras erfarenheter eller deras säregna egenskaper 

(Denscombe, 2016). 

4.2 Forskningsetik 

I studien har hänsyn tagits till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

I studien togs hänsyn till informationskravet genom att uppgiftslämnarna fick ta del av vad deras 

uppgift i studien är och vad syftet med studien är. Hänsyn till samtyckeskravet togs genom att 
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undersökningsdeltagarna tagit del av vad studien behandlar. Ifall undersökningsdeltagarna ej ville 

gå vidare med intervjuer, avbröts deras studiemedverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som 

på något sätt kunde leda till att identifiera specifika personer som medverkade i studien förstördes 

när dokumentation av den blivit gjord. Dessa instruktioner gavs till studiens 

undersökningsdeltagare innan besöken om att detta skulle ske (Vetenskapsrådet, 2002). Att 

förstöra/omintetgöra vissa delar av en informants forskningsresultat i efterhand kan beskydda 

informantens integritet. Däremot måste man alltid kunna visa ens rådata, för att på så vis kunna 

redogöra att man ej fabricerat den data man fått fram (Forsman, 1997).  

4.3 Forskningsmetod 

I studien användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in empiri och besvara 

frågeställningarna i studien. Intervjufrågorna berörde hur lärare använder sig av IKT inom 

matematiken men även vad lärare har för motiv till varför de använder IKT i sin 

matematikundervisning. En fördel vid semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan ändra 

och utveckla frågorna under intervjuns gång. Den ena intervjun kommer inte vara den andra lik, 

eftersom de olika spåren i intervjuns gång kommer vara annorlunda, vilket var fördelaktigt i 

datainsamlingen eftersom svaren fick en bredd och lärarna svarade olika på de olika 

intervjufrågorna (Denscombe, 2016).   

En kvalitativ forskningsintervju har som mål att öka förståelsen om ämnen utifrån informatörens 

perspektiv. Den semistrukturerade intervjun lägger betoning på den intervjuades upplevelser och 

tankar av ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna ska den som intervjuar 

eftersträva att påverka informanternas rapportering så lite som möjligt, syftet med det är att 

informantens tankar och upplevelser om ämnet som ska samlas in som data (Kvale & Brinkmann, 

2014).    

Fejes och Thornberg (2015) skriver också om vikten av att poängtera att det är informanternas 

upplevelser och tankar angående det ämne som undersökts som avsågs att samlas in, och att 

intervjuaren inte ska lagt in några egna värderingar i informanternas svar under intervjun.  

Intervjufrågorna i en semistrukturerad intervju bör följa en intervjuguide (Patton 2002). 

Intervjuguider består av olika teman med frågor till de olika informanterna. De olika frågorna ska 

inte behöva ställas i någon specifik ordning, utan det bästa är när data samlas in om ett område 
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spontant från informanten utan att den som intervjuar har påverkat informantens tankar för mycket. 

Denscombe (2016) anser även att det är viktigt att den som intervjuar är flexibel i hur och när 

intervjufrågorna ställs, och istället låta den intervjuade styra samtalet och låta informanten svara 

utförligt kring de olika temana i intervjuguiden.  

Intervjuaren ska ställa öppna frågor och inte lägga ord i mun på informanten, inte heller ställa ja 

eller nej frågor. Det är bra att börja med en allmän fråga, för att sedan rikta in sig på mer specifika 

intervjufrågorna från intervjuguiden. För att vara säker på att informanten fått fram vad hen 

verkligen menar i ett svar, kan det vara bra är att upprepa informantens egna ord, för att hen ska få 

möjlighet att ändra sitt svar (Fejes & Thornberg, 2015). Denscombe (2016) hävdar att det är en 

fördel med semistrukturerade intervjuer, att den som blir intervjuad kan ändra och utveckla sina 

svar under intervjuns gång 

4.4 Genomförande 

Innan datainsamlingen började genomfördes besök hos alla informanter under en matematiklektion 

där de använde sig av IKT. Utifrån det som iakttogs under matematiklektionen skapades 

möjligheter att anpassa de efterkommande intervjuerna. Anpassningen var följdfrågor till lärarna 

om deras val att använda IKT i undervisningen som de gjorde. 

Som tidigare nämnts användes semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Den kvalitativa 

undersökningen som genomförts i denna studie hade som syfte att ge insikt i hur lärares kunskaper 

i användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen är, genom att lärarna själva fått 

berätta om sina egna upplevelser, förklaringar och tolkningar om hur och varför användningen ser 

ut som den gör. Efter de genomförda besöken påbörjades intervjuerna med informanterna. Det var 

sex lärare från sex olika skolor som deltog i undersökningen. Ljudet från intervjuerna spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon. Alla intervjufrågor i undersökningen följde den intervjuguide som 

skapats innan datainsamlingen genomfördes (se bilaga 2). Intervjuguiden är utformad för att 

besvara våra forskningsfrågor och att tillmötesgå studiens syfte. Då den innefattar teman som berör 

hur och varför lärarna använder sig av IKT i sin matematikundervisning och hur deras kunskaper 

påverkar deras integrering av digitala verktyg i sin verksamhet. Under intervjuerna var det viktigt 

att det var lärarnas värderingar och tankar som skulle betonas och att inte några egna värderingar 

lades in i det som lärarna berättade. Det var viktigt att påverka informanterna så lite som möjligt 
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under intervjuerna. Alla intervjuer utfördes med två intervjuare och en informant. Intervjuernas 

längd var vid varje tillfälle ca 30 minuter.   

4.5 Databearbetning och analysmetod 

De intervjuer som genomfördes hade en sammanlagd inspelningstid på 119 minuter. Eftersom att 

det inte skulle ske några otydligheter med transkriberingarna spelades intervjuerna in på två 

stycken enheter. För att vara noggrann med att utelämna egna tolkningar transkriberades 

intervjuerna direkt efter avslutad intervju eller dagen efter intervjutillfället. Detta gjordes för att 

transkriberingen skulle bli så autentisk som möjligt (Wallén, 1996).  Avslutningsvis jämfördes våra 

olika transkriberingar för att därefter komma överens om en gemensam slutprodukt (Svensson & 

Ahrne, 2015). Anledningen till detta var att det ursprungliga datamaterialet från den primära källan 

medför ofta omedvetna tolkningar från exempelvis de som transkriberar (Kvale, 1997).  VLC 

media player användes som mjukvara under transkriberingsprocessen, eftersom denna mjukvara 

har en funktion som gör det möjligt att reglera uppspelningstempot av ljudinspelningarna. Tidigt 

under transkriberingen bestämdes att onomatopoetiska ord som ”hmm” eller andra utfyllnadsord 

skulle utelämnas. Detta eftersom att det varken tillförde något till studien men även att det 

underlättade transkriberingsarbetet.  

Analysmetoden är uppbyggd på kvalitativ forskning, då besök hos sex lärare genomfördes och efter 

dessa besök intervjuat lärarna om deras användning av IKT i matematikundervisningen och vad 

deras motiv är till att de använder IKT på det sättet som de gör i undervisningen. 

I denna studie har det teoretiska ramverket TPACK (Mishra & Koehler, 2006) valts för att 

analysera lärares användning av IKT i matematikundervisningen och hur lärare motiverar valet av 

integration av IKT i matematikundervisningen. Ramverket används även för att analysera vilka 

kunskapsområden som anges av lärarna i deras berättelser om IKT-användning. Kopplingar görs 

till TPACK´s olika delar, ämnes-, pedagogiska- och teknologiska kunskaper och hur samspelet 

mellan dessa är, för att analysera hur lärarna använder sig av IKT i matematikundervisningen. 

Lärarnas motiveringar kopplas även till de olika delarna i TPACK. Genom att analysera lärares 

användning och motiv av IKT i matematikundervisningen, framkommer information om deras 

kunskaper och hur de påverkar IKT användningen i matematikundervisningen.     
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TPACK valdes som teoretiskt ramverk för att analysera empirin, i och med att studiens syfte och 

forskningsfrågor har fokus på vad lärare har för kunskaper inom den teknologiska 

verktygsintegreringen i undervisningen. Till detta passar TPACK då ramverket är utformat för att 

undersöka samspelet mellan lärares teknologiska, pedagogiska- och ämneskunskaper, vilket via 

empirin kan bidra med kunskap om lärarnas kunskaper inom dessa områden och hur samspelet 

mellan dessa är.  

De tre kunskapsområdena som behandlats, teknologiska, pedagogiska- och ämneskunskaper, har 

förts in i Tabell 1, med tillhörande exempel för att åskådliggöra hur transkriptionens olika delar 

kategoriserats. Detta användes för att underlätta analysarbetet. Anledningen till att använda dessa 

kategorier TK, TCK, TPK från TPACK, är att det enda som är relevant för studien är lärarnas 

kunskaper är i samspel med den teknologiska kunskapen, då det är endast den aspekten studien har 

som syfte att undersöka. Detta innebär att ämneskunskap, pedagogisk kunskap som enskilda 

kunskapsområden inte är relevanta att analysera utan deras samspel med lärarnas teknologiska 

kunskaper. 

De transkriberade intervjuerna färgkodades utifrån dessa kunskapsområden. Teknologiska 

kunskaper (TK) = röd, teknologiska pedagogiska kunskaper (TPK) = grön och teknologiska 

ämneskunskaper (TCK) = blå. Utsagorna som berörde två kunskapsområden markerades genom 

att addera en bakgrundsfärg på texten, exempelvis att texten i sig är grön (TPK), men att 

bakgrundsfärgen under samma textstycke är blå (TCK) eller röd (TK). Ifall lärarnas uttalanden 

berörde alla tre kunskapsområden markerades det genom att texten blev understruken. 

När transkriptionen blivit indelad i de tre kunskapsområdena övergick kategoriseringsarbetet till 

att hitta mönster i lärarnas uttalanden inom de olika kunskapsområdena. När lärarnas utsagor 

liknade varandras inom ett visst ämne inom kunskapsområdena, blev dem färgkodade och införda 

i ett eget dokument. Efter detta arbete växte de teman fram som återfinns i alla underrubriker i 

resultatet. Dessa teman användes för att skapa underrubrikernas namn. 

Exempel: i kunskapsområdet Lärares tekniska kunskap återfinns temat tidsbrist som växt fram 

utifrån att det fanns mönster i lärarnas utsagor där flera av dem påpekade tidsbrist som en faktor 

för deras tekniska kunskap. Utifrån temat tidsbrist och andra teman som finns inom Lärares 

tekniska kunskap kunde underkategorin verksamhetens hinder för lärarnas integrering av IKT 
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skapas. Underkategorin har som syfte att ge en övergripande bild av vad alla teman tillsammans 

innebär för lärarnas tekniska kunskaper.  

Tabell 1. Definitioner för de olika kunskapsområdena inklusive kategoriseringsexempel. 

TCK-definition Lärarnas kunskap om hur teknologin används och påverkar ämnet. Det som specifikt 

berör ämnet matematik och hur användandet av IKT skapar ett lärande hos eleverna inom 

matematikens olika delar (strategier, färdighetsträning osv.)  

TCK- 

exempel på 

uttalanden från 

lärare 

●  För att t.ex. träna på strategier och färdigheter. 

● Att eleverna skulle få tillgång till något sorts digitalt hjälpmedel till att göra 

diagram och annat.  

TPK Lärarnas kunskap om hur teknologin används och påverkar undervisningen. Det som 

berör klassrumssituationen. T.ex. att alla kan se vad läraren gör under genomgången, att 

läraren använder IKT för att samla information snabbt om elevernas lärande, att det 

skapar engagemang, höjer motivationen hos eleverna. Det som berör elevernas lärande 

utifrån situationen som skapas med IKT går in under detta tema. 

TPK-exempel på 

uttalanden från 

lärare 

● Jag använder mig av en ladybug, då behöver jag inte vända ryggen mot klassen, 

utan jag har alltid uppsikt över klassrummet, det är också lätt för eleverna att 

följa med i boken när den visas på projektorn.  

● Vilket tillåter mig att på det sättet kunna anpassa min undervisning för den 

eleven, eller ifall merparten av klassen har hängt med under kapitlet så att jag 

vet ifall jag kan gå vidare till nästa del. 

TK-definition Lärarnas tekniska kunskaper. Kunskaper om hur de förvaltar tekniken i klassrummet. 

TK-exempel på 

uttalanden från 

lärare 

● Känner mig säker i det jag använder mig av. 

● För mig är det på en helt okej nivå, jag är intresserad, testar mig fram och så. 

Sen har jag eleverna som hjälper mig.  
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5. Resultat  

Nedan kommer resultatet av analysen från empirin att presenteras. Där även den tredje 

forskningsfrågan besvaras eftersom de olika kunskapsområdena som framkommit ur lärarnas 

berättelser framförs i resultatpresentationen. De resterande forskningsfrågorna diskuteras mer 

ingående i resultatdiskussionen. Empirin har sorterats enligt den angivna analysmetoden. De olika 

underrubrikerna inom varje kunskapsområde har skapats utifrån de teman som växt fram i lärarnas 

berättelser. Temana är de likheter och återkommande punkter som framkommit under 

lärarintervjuerna.   

Syftet med arbetet var att bidra med kunskap om lärares kunskaper i relation till användningen av 

IKT i undervisningen, samt tillföra insikt om hur lärares kunskaper om IKT relaterar till deras 

förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen. Resultaten är presenterade 

under de tre kunskapsområdena och i resultatets olika underrubriker skildras innehållet för att på 

så sätt svara övergripande på det som är syftet med studien.  

Det tillkommer även en inledande rubrik verksamhetens hinder för lärarnas integrering av IKT 

som hör samman med organisationsfaktorer och sådant som lärarna hänvisar till som ligger utom 

deras kunskaper, men som finns med eftersom det är viktigt för att det påverkar deras utveckling i 

att få mer kunskaper om IKT och deras integrering av det. Varje underrubrik inom de tre 

kunskapsområdena avslutas med en sammanfattning där resultatet kopplas mot tidigare forskning 

för att skapa ytterligare förståelse för resultatet.  

5.1 Lärares tekniska kunskap 

Nedan kommer empiri att presenteras och analyseras som kategoriserats in under lärarnas tekniska 

kunskaper. Lärares tekniska kunskap är kunskaper om hur de förvaltar tekniken i klassrummet. 

Rubriken Verksamhetens hinder för lärarnas integrering av IKT innefattas av temana teknikstrul, 

tidsbrist och tillgång till resurser. Den andra rubriken Lärares kunskaper om digitala verktyg och 

behovet av fortbildning innehåller temana osäkerhet vid användningen av IKT i undervisningen 

och fortbildning. 
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5.1.1 Verksamhetens hinder för lärarnas integrering av IKT  

Teknikstrul   

Många av lärarna som deltagit i studien uttrycker en oro vid integrering av digitala verktyg i 

matematikundervisning på grund av rädslan för att den valda tekniken ska strula. L2 beskriver det 

som mycket problematiskt att inte riktigt kunna lita på tekniken fullt ut, eftersom det kan förstöra 

en hel lektion och dess planering. L3, L1 och L4 beskriver teknikstrul som ett stressmoment som 

gör att digitala verktyg i vissa fall kan väljas bort just därför.  

L1 uttrycker att problematiken med teknikstrul ofta har sin grund i att lärarna på skolan inte har tid 

att ta hand om problemen, vilket leder till att saker bara läggs på hög, då det inte finns någon IT-

ansvarig på skolan som ser över alla tekniska problem. L3 berättar att relationen mellan att det inte 

finns någon som är ansvarig på skolan för tekniken och tekniska problem som den faktor som gör 

tidsbristen mest synlig. …”att lära sig nya saker har jag inga problem med, jag vill gärna använda 

mig mycket av IKT i min undervisning. Det går inte alltid eftersom… eftersom tekniken strular 

alldeles för mycket… och det har jag verkligen inte tid med… det gör mig opeppad på att använda 

mig av IKT som en stor grund i min undervisning…”  

Tidsbrist  

Under intervjuerna var det många av lärarna som berättade om bristen på tid som ett stort hinder 

till IKT-integrering i sin undervisning, då lärarna inte sätta sig in i digitala verktyg och utveckla 

sina kunskaper inom IKT.  

L2 beskriver tidsbrist som en faktor till varför digitala verktyg ibland väljs bort på följande sätt 

“Jo, men det är tiden man inte har nog av. Det finns inte tillräckligt med tid, hittar man ett nytt 

program eller liknande så tar det tid att sätta sig in i det nya programmet. Detta medför att jag inte 

vågar använda mig av det i min undervisning.” Detta sätt att beskriva tidsbrist som en faktor till 

varför digitala verktygens integrering i matematikundervisningen blir lidande, är något som kan 

sammanfatta alla lärares uttryck gällande tidsbrist. 

Tillgång till resurser  

Flertalet av respondenterna har på något sätt uttryckt att skolans resurser och tillgång till digitala 

verktyg som ett hinder till deras egna fortsatta utveckling av användandet av IKT, samt att det 

hindrar dem att integrera digitala verktyg i undervisningen.  
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L3 berättar att eleverna på deras skola inte har tillgång till egna datorer eller liknande (smartplattor), 

vilket hen uttrycker som ett stort hinder för hen att använda sig av digitala verktyg i sin 

undervisning. L3 uttrycker även en frustration över att det skiljer sig så mycket mellan alla skolorna 

i kommunen och i landet. Detta anser L3 skapar olika förutsättningar för eleverna att klara av 

matematikundervisningen, eftersom det enligt L3 kan finnas många fördelar med att använda sig 

av digitala verktyg vid inlärning av matematik. L1 beskriver även utmaningen i att det inte finns 

tillräckligt med tillgång till digitala verktyg på hens skola, då L1 måste boka en klassuppsättning 

av datorer, vilket medför att eleverna måste hålla koll på vilken dator de använde vid tidigare 

tillfällen, då skolans intranät inte fungerar som det ska. Med anledning av detta anser L1 att det 

många gånger är lättare att planera saker som inte innefattar datorer. Dock uttrycker hen att hen 

gärna använder sig mer av digitala verktyg i undervisningen, men uttrycker att det i nuläget bara 

upplevs krävande på grund av skolans bristande tillgänglighet på digitala verktyg.  

L2 beskriver att deras situation gällande tillgången till digitala verktyg är mycket god och att den 

skapar ett tryggare klimat hos hela arbetslaget, eftersom de hela tiden kan testa sina ideér 

tillsammans “...det blir som ett kollegialt lärande, där vi är varandras resurser. Alla vågar fråga om 

hjälp, jag tycker att alla är väldigt bra på det…” L5 berättar även att deras tillgång är väldigt god 

eftersom alla elever har en egen dator. Detta medför enligt L5 att hen vågar och kan använda sig 

mer av IKT i matematikundervisningen eftersom resurserna till det finns på skolan.   

5.1.2 Sammanfattning av verksamhetens hinder för lärarnas integrering  

Att tekniken strular och ställer till med problem för lärarnas undervisning och planering är något 

som framgår i lärarnas svar i intervjuerna. De tekniska problem som uppstår och rädslan hos lärarna 

för att de ska göra det, påverkar lärarna i deras val av digitala verktyg och i vilken utsträckning 

som de väljer att använda det. Svårigheter med att integrera digitala verktyg i undervisningen 

grundar sig bland annat i att datorer inte är tillräckligt förlitliga, att den tekniska supporten som 

erbjuds inte är tillräcklig (Blumenfeld, Fishman, Krajík, Marx & Soloway, 2001). Hur lärarna 

använder sig av digitala verktyg påverkas också av den tid som de har till förfogande att hinna 

planera in användningen av det. Dock tyder många av svaren på att lärarna inte har tillräckligt med 

tid för att hinna planera in och lära sig nya digitala verktyg till sin undervisning. Tallvid (2015) 

menar att tidsbrist är en av det stora hinder som lärare uttrycker vid att behöva lära sig integrera 

IKT i sin undervisning. De beskriver även att tillgången till digitala verktyg är något som har stor 
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betydelse för deras egen utveckling och sättet som digitala verktyg kan implementeras i 

undervisningen.  

5.1.3 Lärares kunskaper om digitala verktyg och behovet av fortbildning 

Osäkerhet vid användningen av IKT i undervisningen 

Vid de olika intervjuerna var det många av lärarna som uttryckte en viss osäkerhet till att använda 

sig av digitala verktyg i sin undervisning. Lärarna berättar även att de känner denna osäkerhet, trots 

att de återkommande använder sig av IKT i sin matematikundervisning. Osäkerheten som lärarna 

uttrycker, har sin grund i att lärarna känner att deras egen kompetens om digitala verktyg är det 

hinder som skapar osäkerheten.  

L4 säger “Men jag skulle nog säga att jag är rätt hyfsad ändå. Men inom matematik är jag ganska 

dålig på att använda det, eftersom jag inte vet hur och vad jag ska använda mig av”. L3 och L6 

menar mer på att det finns en grundläggande kunskap inom användandet av digitala verktyg, men 

att de känner att de inte äger kunskapen som krävs för att testa något nytt. L1, L2, L5 och L6 menar 

alla att de innehar grundläggande färdigheter inom teknikkunskap. “Det finns fler möjligheter än 

det jag använder mig av i min undervisning, just nu ligger jag på en basic och enkel nivå. Det ska 

fungera att bedriva en undervisning genom IKT bara, men det är långt ifrån för min del. Men jag 

skulle nog säga att min förmåga är grundläggande” (L5).  

Fortbildning  

När frågan om hur skolornas situation med fortbildning togs upp under intervjuerna, var det många 

av lärarna som berättade om att det behövs mycket mer fortbildning för att de ska kunna utveckla 

sina kunskaper inom IKT och för att de ska kunna använda det på ett tillfredsställande sätt i sin 

undervisning så att det ökar elevernas lärande. Det framkom hur IT-pedagoger hade olika uppgifter 

på olika skolor “Vi har inte så mycket fortbildning, vår IKT-ansvarige påminner inte så ofta om att 

det finns lärotillfällen, det är oftast att det måste uppstå ett problem hos någon av lärarna för att det 

ska ske ett lärotillfälle” (L1). Medan på L5s skola ser rollen helt annorlunda ut “Vi har en kvinna 

som arbetar som IT-pedagog, eftersom alla elever har en chromebook, det är hon som styr det där. 

Sen utbildar hon oss och eleverna med nya program inom datortekniken, exempelvis dexter som 

hon hjälpte oss med senast. Men det kan vara småsaker som olika facebooksidor och liknande, 

saker som vi själva kan fördjupa oss i”.  
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L6 menar att det stora problemet för hen är bristen på kunskap som existerar överlag i lärarkåren. 

Majoriteten av lärarna har stora bekymmer med att integrera digitala verktyg i sin verksamhet 

menar hen. L2 berättar “...det behövs verkligen mer fortbildning nu när den nya reformen kommer. 

Vi i facket vill ha mer utbildning i det här, för vi vill undervisa rätt. Det finns en plan, men att den 

kommer nu kan vara lite sent påkommet”. Det uttrycks en oro om den kommande reformen, många 

av lärarna tog upp att just bristen på kunskap och avsaknaden med resurser kommer att göra den 

nya reformen i läroplanen svårgenomförlig.  

5.1.4 Sammanfattning av lärares kunskaper om digitala verktyg och behovet av 

fortbildning  

Lärare beskriver sin kompetens i användandet av digitala verktyg som tillräckligt god för att de ska 

kunna använda digitala verktyg för olika ändamål i sin undervisning. Digital kompetens förknippas 

enligt Hashemi och Spante (2016) att den som använder sig av verktygen ska kunna styra sitt 

användande av digitala verktyg mot olika ändamål, vilket lärarna också berättar att de gör i sina 

utsagor. Trots att lärarna beskriver sin kompetens som tillräckligt god för att den ska fungera i sin 

undervisning, är det många som vid flertalet tillfällen väljer att inte använda sig av digitala verktyg 

i sin undervisning på grund av att de känner en osäkerhet vid integrering av digitala verktyg i sin 

undervisning. Denna osäkerhet kommer från att lärarna inte litar på sin egen kompetens inom IKT. 

Tallvid (2015) menar på att för att lärarna ska känna att deras förmåga att integrera mer digitala 

verktyg i deras undervisning, krävs det att lärarna får mer fortbildning. (ibid) hävdar att det inte 

uppstår tillräckligt med lärtillfällen i skolorna idag för att lärarna ska känna att deras IKT-

kompetens känns tillräcklig. Denna otillräcklighet är något som lärarna beskriver, genom att som 

tidigare nämnts att de inte litar på sin egen kompetens, eftersom lärarna berättar att de är medvetna 

om att det finns mycket mer saker man kan göra med digitala verktyg i matematikundervisningen 

än vad de gör just nu. 

5.2 Lärares teknologiska pedagogiska kunskaper 

Nedan har den empiri som faller in under kunskapsområdet som berör lärarnas kunskap om hur 

teknologin används och påverkar undervisningen sammanställts. Kunskapsområdet innefattar det 

som berör klassrumssituationen. Resultatet presenteras under rubrikerna formativ bedömning, 

individanpassning och visuella hjälpmedel. Rubriken formativ bedömning har producerats utifrån 

att de likheter och återkommande punkter i lärarnas berättelser har skapat teman som går att koppla 
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till formativ bedömning. Temana är insamling av information för att planera undervisningen och 

spelkonton. Individanpassning består av rubriken datorn som hjälpmedel. Rubriken visuella 

hjälpmedel innefattas av upplyst skärm – för att underlätta genomgångarna och datorledda 

genomgångar. 

5.2.1 Formativ bedömning  

Insamling av information för att planera undervisningen  

Att arbeta med digitala verktyg ger enligt L1 utsago en utmärkt möjlighet att samla in information 

snabbt om vart eleverna befinner sig. Detta tycker hen är väldigt smidigt just för den fortsatta 

planeringen. L6 beskriver även denna aspekt av digitala verktyg som en fördel för den formativa 

bedömningen “...att använda sig av, som i mitt fall då, plickers. Det är ett strålande sätt för att samla 

in information snabbt om eleverna har förstått det vi går igenom eller om de förstått det vi gick 

igenom den föregående lektionen… ...med den hjälp jag får av verktygen är att jag då snabbt kan 

anpassa lektionen efter elevernas förståelse.”   

Spelkonton 

L2, L5 berättar båda om att de använder sig av spelkonton på internet som eleverna kan logga in 

på och göra diverser matematiska övningar. L2 menar på att det är ett bra verktyg att använda sig 

av just för att rättningen görs åt lärarna (det rättas direkt i spelet) och att eleverna får en direkt 

respons på hur det har gått. “...det gör att det blir mindre rättning och dokumentation till mig och 

eleverna får en möjlighet att öva på självreglering.”  

L3 uttrycker att hen gärna använder sig av digitala verktyg som en del i den formativa 

bedömningen, men att det blir problematiskt på grund av att hen tycker att det lätt blir att eleverna 

bara får sitta med datorn istället för att diskutera och resonera sig fram till saker med andra elever. 

L3 menar på att det lätt kommer till den punkt då eleverna bara pendlar mellan att använda sig av 

matematikboken och datorn för att lära sig matematik “... det är en farlig fälla som jag tror många 

kan fastna i som lärare. Det är väldigt bekvämt för mig som lärare att använda sig av digitala 

verktyg bara för att låta eleverna göra något annat och ge mig en snabb återkoppling kring hur det 

går, eftersom jag inte behöver rätta, det gör datorn åt mig… … jag menar bara att eleverna måste 

också göra annat, man får inte fastna i att bara använda sig av datorn. Eleverna ska också prata med 

varandra och göra saker tillsammans för att lära…” 
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5.2.2 Sammanfattning av formativ bedömning  

I användningen av IKT i matematikundervisningen beskrivs den formativa bedömningen som 

något som får väldigt mycket stöd i användandet av digitala verktyg. Lärarna motiverar 

användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen med just grund i att den formativa 

bedömningen görs väldigt smidig av dessa verktyg, eftersom lärarna kan samla in information 

snabbt om hur det går för eleverna, samt att eleverna i användandet av digitala verktyg kan få en 

snabb återkoppling vilket enligt lärarna kan ge eleverna en god möjlighet till självreglering. I 

styrdokumenten framgår det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar, för 

att på detta sätt underlätta elevernas kunskapsutveckling. Med det sagt behövs det formativ 

bedömning för att ge eleverna bästa möjliga chans till att utvecklas efter deras individuella nivå 

(Skolverket, 2011).  

5.2.3 Individanpassning 

Datorn som hjälpmedel 

Individanpassning var ett ämne som togs upp av tre lärare under intervjuerna. Där de gav exempel 

på positiva aspekter med individanpassning, men även en del svårigheter rörande ämnet. L2 tar 

upp att hen använder sig av individanpassning via datorn, att eleverna får logga in på sina konton 

på hemsidan “elevspel”. Där får eleverna välja svårighetsgrad på den färdighetsträning inom det 

kunskaper det avser att testa, det L5 ibland kan märka av är att vissa elever medvetet väljer en 

svårighetsgrad som inte utmanar deras kunskaper inom ämnet.  

L5 berättar i sin intervju gällande individanpassning att alla elever har varsin dator och att det 

underlättar hens individanpassning på det sätt att hen lägger in extrauppgifter till eleverna. L5 

menar att istället för att eleverna ska få fortsätta arbeta med nästa kapitel i matematikboken får de 

istället arbeta vidare med mer fördjupande uppgifter som finns på datorn, för att på så sätt utmana 

sig själva och testa deras kunskaper. L5 tar även upp vissa svårigheter med digitala verktyg och 

individanpassning “Vi har även en elev som är autistisk som vägrar sitta med en dator. Därför 

måste jag individanpassa hans undervisning när jag planerat in IKT i de andras 

matematikundervisning”.  

L6 tar upp digitala verktyg som en god grund med att individanpassa lektionerna efter elevernas 

förmågor. Ipads och datorer hjälper de elever med koncentrationssvårigheter det hjälper även de 

elever som har svårt att få ner något arbete med hjälp av penna och papper. 
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5.2.4 Sammanfattning av individanpassning 

IKT integreras inom matematik för att på så sätt individanpassa lektioner. Lärare uttryckte att det 

fanns stor vinning att låta elever öva på multiplikationstabellen på olika svårighetsgrader för att 

kunna hitta den nivån som eleverna kände var utmanande. Lärare använder sig även av Ipads för 

att skapa möjligheter till de elever med koncentrationssvårigheter att delta på liknande villkor 

genom att använda sig av datorspel som behandlar matematik. Gardner (2000) menar att i framtiden 

kommer digitala verktyg ha en mer betydande roll i deras undervisning, i och med understödet av 

digitala verktyg kan individanpassning för eleverna förekomma i en större utsträckning.  

5.2.5 Visuella hjälpmedel 

Upplyst skärm - för att underlätta genomgångarna  

Alla sex lärare som intervjuades nämnde i sina respektive intervjuer att de alla använde sig av 

digitala verktyg i den aspekten att de kunde ge visuellt stöd. Där L1, L3 och L6 använder sig alla 

av en lady bug (en kamera som är kopplad till en projektor) för att på så sätt låta alla elever följa 

med under en gemensam genomgång. L6 menar att eleverna tar in budskapet från en genomgång 

betydligt bättre när L6 använder sig av en lady bug “det underlättar när alla elever har en skärm att 

fokusera på men även att eleverna alltid kan se vilken sida genomgången är på projektorn”.  

Även L2 och L4 tar upp att genomgångarna blir av bättre kvalitet när eleverna får en upplyst skärm 

att fokusera till, L2 menar även att det gynnar hen på det sätt att hen inte behöver skriva för hand 

på tavlan utan att det digitala gör det renare och bättre. 

Datorledda genomgångar 

L5 berättar att hen låter eleverna följa med i hens genomgångar via sina egna datorer. Alltså att 

eleverna kan titta på deras datorskärmar för att följa med i genomgången som L5 håller i. Vidare 

tar L5 upp hur det underlättar processen att kartlägga var eleverna ligger, eller ifall det är någon 

som behöver extra stöd, eller är det någon som knappt kommit igång med lektionens uppgifter? 

“Ifall de arbetar med datorn kan jag följa med live i deras arbeten, för att på så sätt se ifall de har 

förstått eller ifall de inte har börjat med uppgiften, då misstänker jag att de håller på med något 

annat”. 

5.2.6 Sammanfattning av visuella hjälpmedel 

Att matematikgenomgångar blir av bättre kvalitet vid stöd av visuella hjälpmedel beskriver lärare. 

Att elever får en upplyst skärm att fästa blicken vid ökar elevernas engagemang och tillåter fler 
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elever att följa med i lärarens genomgång. Genomgångar via elevernas datorer sker också, där ges 

läraren möjlighet att följa elevernas medverkan live, för att på så sätt undersöka ifall eleverna har 

kommit igång med uppgifterna eller ifall de har problem att förstå uppgifterna. Läraren kan även 

med kartlägga var respektive elev ligger kunskapsmässigt och kan på så sätt forma sin undervisning 

efter detta. I en studie från 2016 skriver Nursa’adah att multimediaplattformar som skärmar och 

projektorer är ett bra hjälpmedel för lärare att använda sig av, eftersom det gör att eleverna lättare 

följer med under en genomgång av något nytt matematiskt begrepp.  

5.3 Lärares teknologiska ämneskunskaper  

I detta avsnitt sammanförs den empiri som kategoriserats in under lärares teknologiska 

ämneskunskaper vilket är lärarnas kunskap om hur teknologin används och påverkar ämnet. 

Kunskapsområdet är det som specifikt berör ämnet matematik och hur användandet av IKT skapar 

ett lärande hos eleverna inom matematikens olika delar. Rubriken IKT:s påverkan på ämnet 

matematik innehåller teman som alla kan kopplas till hur IKT påverkar ämnet matematik. Temana 

är färdighetsträning och skapa diskussion. Den andra rubriken digitala verktygs begränsningar 

inom matematikundervisningen innehåller endast ett tema med samma namn. Motivationsökning 

innefattas av temat variation i undervisningen. 

5.3.1 IKT:s påverkan på ämnet matematik 

Färdighetsträning 

Ett återkommande samtalsämne som behandlades i intervjuerna var hur digitala verktyg 

integrerades i elevernas färdighetsträning inom matematiken. L1 berättar att de använder sig av 

Kahoot under lektioner, för att främst öva på färdighetsträning och för att eleverna ska förklara 

vilka strategier de använder sig av i sina uträkningar.  

L2 menar vidare att med hjälp av digitala verktyg underlättar det hens arbetsbörda genom att 

eleverna kan öva på enheter, till exempel kilogram och hektogram på deras datorer. Men att de 

även använder sig av andra digitala hjälpmedel för att öva på färdighetsträning, såsom exempelvis 

appen bingel. Liknande resonemang förekommer hos L6 “Att man dessutom kan låta elever gnata 

med multiplikationstabellen med mattespel på datorn istället för att de ska sitta nedborrad i ett 

pappersark är också betydligt smidigare att sälja in till eleverna”.  
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 L1,L2, L4 och L5 uttrycker alla att de upplever att eleverna tycker att färdighetsträningen blir 

mycket roligare om de får göra den med hjälp av ett digitalt verktyg. L5 beskriver det på följande 

sätt “Jag ser att eleverna tycker att det är roligt att få ta fram sin dator och traggla 

multiplikationstabellen eller liknande där istället för att göra det i boken.” L5 berättar även om att 

hen tycker att det är ett problem att använda sig av digitala verktyg på det här sättet, när till exempel 

en elev har glömt sin dator hemma, då det inte finns några lånedatorer tillgängliga på skolan “...det 

blir väldigt problematiskt, allt hänger på att eleverna lyckas ta eget ansvar, så på det viset är det en 

nackdel att planera in att de ska använda sig av datorn för att räkna matematik, det förstör liksom 

rytmen”. 

Skapa diskussion  

Att använda digitala verktyg som en del i att starta upp diskussioner gällande matematik är något 

som några av lärarna berättar att de gör. L2 berättar att hen brukar titta på mattefilmer för att ta upp 

nya begrepp med eleverna “...efter vi har tittat på filmen diskuterar vi gemensamt de nya begreppen, 

eleverna får börja med att sitta i smågrupper och prata tillsammans och se ifall det är något de 

undrar över… vi går sedan igenom det i helklass…” L1 menar på att använda sig av digitala verktyg 

där hela klassen gör något gemensamt är ett väldigt bra tillfälle att diskutera dels hur eleverna själva 

tänker, samt att läraren kan ge direkt respons på elevernas tankar gällande exempelvis matematiska 

strategier. 

L5 uttrycker att digitala verktyg är väldigt bra att använda sig av för att eleverna ska få ta del av 

matematiska problem på andra sätt än att få dem muntligt eller genom läsning i matematikboken. 

L5 menar på att det är bra för eleverna att möta olika typer av situationer där matematiska problem 

kan uppstå, vilket enligt hen skapar en bredare förståelse för hur matematiska problem kan se ut 

och vart de uttrycks. Lärarna berättar även om att de tror att en god lärmiljö skapas i samtalet 

mellan eleverna, vilket leder till att eleverna får en större lust att lära sig mer.  

Dock ser hen nackdelar med det arbetssättet “... när vi gör saker tillsammans i helgrupp där vi 

diskuterar saker med hjälp av att vi gjort något gemensamt med till exempel Kahoot… ... kan det 

vara några av eleverna som inte vågar berätta om deras tankar, då det ofta kan bli en sorts 

tävlningsstämning som gör att många av eleverna som “brusar upp” hörs och pratar mest… det är 

ganska krävande att höras alla tankar, men förhoppningsvis får de ut något av det ändå.. jag brukar 
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tänka på det som att eleverna i alla fall får vara med och lyssna och prata med sina klasskamrater 

om det vi håller på med... “    

5.3.2 Sammanfattning av IKT:s påverkan på ämnet matematik  

Lärarna uttrycker det finns positiva aspekter i att använda sig av IKT för att skapa matematiska 

diskussioner i klassrummet. De hoppas att diskussionerna ska leda till att eleverna får en djupare 

förståelse för det område som de arbetar med och att deras lust att lära ska styrkas i och med att 

lärmiljön har blivit god.  

Lärare menar att färdighetsträning används frekvent med understöd av digitala verktyg i deras 

undervisning. Appar och andra hjälpmedel som används kan vara kahoot eller elevspel, det som 

skiljer dessa två exempel är att när eleverna använder sig av elevspel är målet med det att öva 

återupprepade gånger för att exempelvis automatisera multiplikationstabellen Medans vid kahoot 

är målet att eleverna ska få framföra vilka strategier de har använt sig av, för att på så sätt kunna 

hjälpa andra elever. Farkell-Bååth (2000) skriver i sin studie om datorstödd färdighetsträning 

gentemot färdighetsträning utan hjälp av dator. Efter ett års datainsamling visade det att de elever 

som använt datorer vid sin färdighetsträning hade fått bättre resultat på de prov som tagits fram på 

de tre olika tester som avsåg att mäta elevernas kunskaper inom färdighetsträning.   

5.3.3 Digitala verktygs begränsningar i matematikundervisningen  

Digitala verktygs begränsningar i matematikundervisningen 

Lärarna uttryckte att det finns en del begränsningar i användandet av IKT i 

matematikundervisningen, ett exempel på detta uttryck var när L5 påpekade att det skulle 

underlätta ifall det fanns något program som hade möjligheten att göra uppställningar på datorn. 

Eftersom att uppställningar är en så pass kritisk del i mellanstadiets matematikkurser.  

L4 uttrycker en saknad av digitala verktyg “I ett perfekt klassrum ska eleverna ha en ritplatta med 

möjligheten att rita och skriva, med ett skrivbord med flera olika formler och dylikt, sådant som 

tyvärr inte får plats på ett vanligt tangentbord”. 

L6 hävdar att vissa delar inom matematiken såsom positionssystem och tallinjer är aspekter som 

fungerar bäst när man arbetar med konkret material. Det har inte framkommit något digitalt verktyg 

som förklarar positionssystem eller tallinjer bättre än när L6 använder sig av konkret material.   
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5.3.4 Sammanfattning av digitala verktygs begränsningar i 

matematikundervisningen   

IKT går enligt respondenterna att inte använda sig av i alla delar av matematikundervisningen. 

Anledningen till detta är att lärarna menar på att de digitala verktygen de har att tillgå inte kan 

tillmötesgå de krav som lärarna ställer på dem vid vissa undervisningssituationer. Khazaleh, 

Jawarneh (2006) skriver i sin studie att det finns barriärer som förhindrar lärare till att implementera 

IKT i deras verksamhet, en av dessa barriärer är brist på datorer och datortillbehör som exempelvis 

datorprogram eller problem med nätverket. Exempel på en sådan situation är när lärarna vill att 

eleverna ska träna på att göra uppställningar eller där eleverna ska få en konkret förståelse för något 

inom matematiken. Trots att lärarna uttrycker det finns positiva i att använda sig av IKT för att 

skapa matematiska diskussioner i klassrummet, är inte heller denna del helt befriad från 

begränsningar för att uppnå en perfekt tillfredsställelse.  

5.3.5 Motivationsökning 

Variation i undervisningen  
Flera av lärarna förklarar att digitala verktyg hjälper eleverna att hålla sig motiverade till att räkna 

matematik under än längre tid, till exempel när lektionerna övergår från matematikboken till 

användning av något digitalt verktyg. L6 menar att eleverna inte alla gånger tänker på att de håller 

på med matematik när de spelar spel på datorn, vilket kan göra att de fortfarande lär sig en hel del 

matematik utan att de blir uttråkade under tiden som eleverna gör det. L3 beskriver det som att 

eleverna ser det som en belöning att få använda sig av sin dator, vilket gör dem mer motiverade 

och lärandet blir mer lustfyllt.  

Att kunna variera sin undervisning för att få eleverna motiverade är något som alla intervjuade 

lärare berättar om i sina intervjuer. Den variation som kan skapas med hjälp av digitala hjälpmedel 

uttrycker L4 är en stark bidragande orsak till varför hen tycker att integrering av digitala verktyg i 

matematikundervisningen är bra, men hen menar även att ändra fokus från matematikboken till 

exempelvis datorn har sina brister “...i övergången från att gå till datorn istället för att räkna i boken 

kan det många gånger blir fel, eleverna kan helt enkelt inte komma igång som jag vill.. det blir 

liksom fokus på mycket annat och det kan störa resten av lektionen, vilket då förstör det jag hade 

planerat och eleverna får ut mycket mindre av lektion…”  
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L3 uttrycker dock en oro angående att använda sig av digitala verktyg för ofta för att hålla elevernas 

motivation uppe “...kahoot, det blir lite tävlingsinriktat, på både gott och ont… ... det är inte alla 

elever som gynnas av ett tävlingsklimat i klassrummet…” L1 beskriver även en viss oro angående 

detta “...jag märker vissa gånger då jag låter eleverna använda datorn mycket, att de aldrig vill göra 

något annat. Det blir ju inte bra, det kan leda till irritation hos både mig och hos eleverna”.  

5.3.6 Sammanfattning av motivationsökning  

Anledningen till att elever kan bli mer motiverade av digitala verktyg i den matematiska 

undervisningen är enligt lärarnas utsagor för att det går att med hjälp av verktygen skapa en 

variation i undervisningen. Denna variation beskriver lärarna som en stark faktor till varför de 

väljer att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning. En nackdel som uttrycks är att i 

försöket att variera sin undervisning med digitala inslag, kan det uppstå problem eftersom eleverna 

vissa gånger kan ha svårt att komma igång med ett nytt moment. Att lärandet blir mer lustfyllt vid 

användning av ex. datorer, beskrivs av lärarna att eleverna ser det som en belöning att använda sig 

av datorn istället för att räkna i matematikboken. Hattie (2009) menar på att exempelvis 

implementering av datorer i undervisningen kan öka elevernas attityd positivt till lärande och att 

det kan i och med denna implementering skapas ett starkt engagemang från eleverna till lärande.  
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6. Diskussion 

Denna del har delats upp i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

kommer att innehålla en diskussion om datainsamlingen, vilket berör val av metod och urvalet. 

Den innehåller även en diskussion studiens databearbetning, där diskuteras det teoretiska ramverk 

och transkriberingen. Det förs även en diskussion angående studiens tillförlitlighet. Några av 

delarna i metoddiskussionen avslutas med egna reflektioner under rubrikerna vår kommentar. I 

resultatdiskussionen diskuteras studiens tre centrala slutsatser: stödja den formativa bedömningen, 

skapa villkor för lärande och organisationens hinder. Varje slutsats avslutas med egna reflektioner 

under rubrikerna egna reflektioner.   

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Intervju  

Datainsamlingen har baserats på semistrukturerade kvalitativa intervjuer, där fokuset låg på att få 

fram vad lärare uppfattar och tolkar angående sin egen kunskap om IKT i den sociala verklighet 

som i det här fallet blir skolans värld och den matematiska undervisningen (Bryman, 2015). Att 

använda sig av kvalitativ intervju för att besvara studiens forskningsfrågor, lämpar sig väldigt bra 

då alla frågorna utgår ifrån lärarnas egna perspektiv och uppfattning inom det ämne som 

undersökts. Trost (2005) anser att om syftet är i en frågeställning öka förståelsen för hur en individs 

förståelse är för ett visst ämne, är det passande att använda sig av kvalitativa intervjuer.  

En av anledningarna till varför kvalitativ intervju användes för att besvara forskningsfrågorna, var 

för att lärarna skulle svara så öppet och sanningsenligt som möjligt. Frågorna i intervjumallen (se 

bilaga 2) har försökt att bibehålla en tillgänglighet så att de intervjuade lärarna enkelt skulle förstå 

frågan och att våga svara öppet och fritt på den. Bryman (2011) skriver att ifall den intervjuade ska 

ge svar som är nära sanningen som möjligt, krävs det att frågorna som ställs är öppna, vilket skapar 

möjlighet för den intervjuade att svara så fritt som möjligt och inte vara avgränsad i sitt svar. Dock 

märktes det vid skapandet av intervjufrågorna att det var svårt att lyckas hålla fast vid den öppenhet 

och tydlighet i frågorna som eftersträvades. Just denna svårighet är något är som Johansson (2010) 

påvisat som en svårighet vid kvalitativa intervjuer.  
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Förutom att optimera forskningsfrågorna, har studien förhållit sig till det Stukát (2005) skriver om 

att skapa en situation med den som blir intervjuad som är förtroendefull. Stukát (2005) anser att 

ifall dessa situationer skapas under en intervju, minskar risken att respondenterna ska ge osanna 

svar. Med anledning av detta har det varit en fördel att en tidigare kontakt etablerats med de som 

intervjuats i studien. Det kan även kopplas precis tvärtom, att de som blivit intervjuade medvetet 

och omedvetet inte hållit sig till sanningen under intervjuerna i alla frågor. Detta eftersom de blivit 

påverkade av att de känner att de vill hjälpa till med arbetet. Det kan leda till att svaren kan ha 

blivit förskönande ändå, trots att Stukát (2005) menar på att risken för detta ska minskas i och med 

en förtroendeingivande situation.  

Vår kommentar 

I efterhand anser vi att det hade varit bra ifall vi hade utfört en pilotintervju innan den riktiga 

datainsamlingen genomfördes. Anledningen till detta är att i och med en pilotintervju skulle vi få 

möjlighet till att se om frågorna gjorde så att vi fick sanningsenliga och djupa svar av 

respondenterna. Samt att vi kunde fått information om respondenterna kunde förstå 

intervjufrågorna på ett sådant sätt att de kunde i någon mån svara på dem, vilket i sin tur skulle 

leda till att vi fått en möjlighet att förändra frågorna ifall de inte var tillräcklig förståeliga (Kvale, 

1997). Vi genomförde aldrig någon pilotintervju, då tidsplanen för datainsamlingen inte skulle 

kunnat hållas ifall vi ändrat om planerna och genomfört en pilotintervju.  

6.1.2 Urval 

Ett icke sannolikhetsurval har använts i studien, eftersom det var önskvärt att samla in data från 

lärare som använde sig av IKT i sin undervisning. Anledningen till att intervjua lärare som använde 

sig av IKT är att få reda på vad lärare som använder sig av IKT har för motiv och hur de använder 

sig av digitala verktyg. Vid användning av ett icke sannolikhetsurval måste man ha i beaktning att 

det ej går att uttala sig om lärare som grupp utifrån den data som samlats in. Det enda som går att 

framföra i studien är vad det lärarna som intervjuats har för motiv till användning av IKT och hur 

det använder sig av IKT (Denscombe, 2016).  

6.1.3 Transkribering  

Transkriberingarna var en process som togs tag i tidigt efter intervjutillfällena. Detta för att vara 

säker på att egna tolkningar inte skulle förekomma i studien (Wallén, 1996). I och med att 



32 

 

transkriberingen av en intervju var färdigställd inom 24 timmar efter avslutad intervju, kan med 

säkerhet sägas att egna tolkningar har uteblivit från studien. Det som kan vara värt att anmärka på 

är att det kan vara till en nackdel att spela in samtal, eftersom att detta kan leda till att informanterna 

kan avstå att dela med sig av viss information (Patel & Davidsson, 2003).  

6.1.4 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket som använts i studien har kunnat kopplas ihop med studiens syfte, då 

Mishra och Koehlers (2006) ramverk TPACK bygger på att få fram hur lärares kunskaper relaterar 

till den teknologiska användningen. TPACK som har legat till grund för analysmetoden, har inte 

behövt understödjas av någon annan teori eller metod för att stödja analysarbetet. Som tidigare 

nämnts delades empirin in i kunskapsområdena TK (teknologisk kunskap), TCK (teknologisk 

ämneskunskap) och TPK (teknologisk pedagogisk kunskap). Detta gjordes eftersom det skulle 

framgå hur lärarnas kunskaper om IKT relaterat till deras förståelse för att integrera digitala 

verktyg. Alltså var det endast relevant att använda sig av kunskapsområden som berörde teknologi 

eftersom i samspelet mellan kunskapsområdena och i områdena var för sig kunde kopplingar göras 

till hur lärarnas förståelse är för att integrera digitala verktyg i relation till deras kunskaper om IKT.  

Redan i skapandet av analysmetoden valdes att endast inkludera dessa kunskapsområden, vilket 

har hjälpt analysarbetet, samt att det har underlättat att hålla den röda tråden, då lärarnas svar hela 

tiden analyserades med ett verktyg som kopplats mot den teknologiska kunskapen. Detta betyder 

att studiens syfte kunde nås. 

Vår kommentar 

En svårighet med att använda sig av det här ramverket, anser vi är att det finns väldigt mycket 

forskning om hur lärare kan använda sig av TPACK för att nå bättre resultat med sin digitala 

undervisning där skaparna av det teoretiska ramverket på ett eller ett annat sätt varit delaktiga i 

studierna. Detta menar vi hämmar det teoretiska ramverkets tillförlitlighet, då det varit svårt att 

hitta information om ramverket som vi ansett vara objektivt. Dock visar mycket av Mishra och 

Koehlers forskning och andra studier som gjorts om TPACK, att ramverket fungerar för att skildra 

hur ett effektivt lärande kan uppstå hos eleverna med hjälp av lärarnas digitala kunskaper kopplat 

till deras ämnesdidaktik (Ansyari, 2015; Kafyulilo, Fisser, Pieters, & Voogt, 2015; Koh & Chai, 

2014). 
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6.1.5 Studiens tillförlitlighet  

Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att inte på något sätt påverka informanterna. Försök har 

gjorts till att vara så neutrala som möjligt vid intervjutillfällena (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

viktig del i studiens tillförlitlighet var besök av en lektion där lärarna använde sig av IKT, som låg 

till grund för intervjun.    

För att uppnå en högre reliabilitet är en intervjuguide ett viktigt hjälpmedel för att uppnå detta 

(Johansson & Svedner, 2010). Genom att på så sätt ge informanterna liknande förutsättningar vid 

intervjutillfället. Därefter kunde olika följdfrågor uppstå beroende på vad de olika informanterna 

svarade på de grundfrågor som förekommer i intervjuguiden. Det uppstod en del funderingar 

angående hur många informanter som krävdes för att få en tillräcklig mängd data. Under resultat 

och analysarbetet visade det sig att de sex informanter som deltagit i studien räckte gott och väl 

som underlag eftersom studiens insamlade data kunde besvara forskningsfrågorna.  

Arbetsfördelningen har delats upp på det sätt att båda författarna har varit delaktiga i alla studiens 

delar. Det den ena inte har skrivit, har den andra korrekturläst noggrant. I analysarbetet har båda 

analyserat samma delar, för att sedan jämföra båda analyser med varandra. Detta gjordes för att 

uppnå en interbedömarreliabilitet, vilket uppnåddes när samstämmighet fanns mellan 

bedömningarna (Anderberg & Dahlberg, 2007).  

Vår kommentar 

En av de aspekter vi kunde gjort för att underlätta vårt arbete var som vi nämnt tidigare att 

genomföra en pilotintervju, för att testa hur väl vår intervjuguide kunde skapa diskussioner. Vi 

hade några besvär under vår inledande intervju, på grund av att vi aldrig tidigare intervjuat någon. 

Intervjuerna fortskred utan större problem, men en pilotintervju skulle vara att föredra. Våra 

informanter blev kontaktad i ett tidigt skede där vi förklarade att vår intervju skulle behandla ämnet 

IKT. Detta påverkade förmodligen informanterna genom att de kunde förbereda sina lektioner samt 

komma förberedda på den efterkommande intervjun. Detta tror vi ledde till att vi under våra 

observationer fick goda exempel på hur lärarna använder sig av IKT i undervisningen, samt att 

intervjun blev mer avslappnad eftersom lärarna var medvetna om vad intervjun skulle behandla. 

Detta tror vi medfört att lärarna kunnat delge sanningsenliga och djupa svar på våra frågor, eftersom 

de haft tid innan intervjun att fundera på deras IKT-användande.  
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6.2 Resultatdiskussion  

I denna del kommer analysen av de olika resultatdelarna att diskuteras. Vid analysen av resultatet 

har tre centrala slutsatser framkommit (stödja den formativa bedömningen, skapa bättre villkor för 

lärande och organisationens hinder). Dessa slutsatser kopplas samman med och besvarar studiens 

första och andra forskningsfråga, då diskussionen beskriver hur lärare använder sig av IKT i sin 

undervisning och varför, samt att kopplingar till tidigare forskning förekommer. Efter varje slutsats 

följer egna reflektioner, eftersom det ska vara tydligt vad som är egna åsikter och funderingar. 

Studiens syfte har uppnåtts eftersom studien bidragit med kunskap om lärares kunskaper i relation 

till användningen av IKT i undervisningen, samt att tillföra insikt om hur lärares kunskaper om 

IKT relaterar till deras förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen har 

beskrivits genom studiens slutsatser.  

6.2.1 Stödja den formativa bedömningen 

Lärarna använder sig av digitala verktyg för en mängd olika syften. Men ett framstående syfte är 

att underlätta den formativa bedömning, då digitala verktyg kan hjälpa lärarna att samla in 

information snabbt om hur det går för eleverna. Eleverna får även möjlighet att öva på 

självreglering med hjälp av digitala verktyg, vilket lärarna anser är en viktig del i den formativa 

bedömningen. Vetenskapsrådet skriver i sin rapport Formativ bedömning på 2000-talet från 2015 

att användningen av digitala verktyg för att underlätta den formativa bedömningen, är ett bra sätt 

att effektivisera undervisningen. Författarna menar på att den formativa bedömningen betraktas av 

många lärare som väldigt resurskrävande, vilket enligt dem är anledningen till varför IKT har en 

stark framtid i den formativa bedömningen. Dock ställer det krav på att lärarna har koll på hur 

programmen fungerar och att lärarna själva kan få ut något av programmen, så att det inte endast 

blir att eleverna får feedback från de digitala verktygen direkt, utan att lärarna får en förståelse av 

hur den fortsatta undervisningen ska anpassas för att möta elevernas behov (Vetenskapsrådet, 

2015).  

Egna reflektioner  

Innan datainsamlingen hade vi både dålig vetskap om hur lärare använder sig av digitala verktyg i 

sin undervisning och även varför lärare gör som de gör med digitala verktyg. Att de digitala 

verktygen skulle användas för att samla in information snabbt om elevernas kunskaper, och på det 

viset hjälpa den formativa bedömningen, var inget vi hade kunskaper om innan. Kopplat till vad 
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Vetenskapsrådet (2015) skriver om betraktningen av den formativa bedömningen som 

resurskrävande, var det många av lärarna som uttryckt att den formativa bedömningen är i grunden 

väldigt jobbig och tidskrävande att planera in i sin undervisning, men att lärare menar på att med 

hjälp av digitala verktyg går det från att vara ett gnagande problem, till att bli något enkelt och 

lättillgängligt. Dock var det inte samtliga lärare som använde sig av digitala verktyg för att stödja 

den formativa bedömningen, främst eftersom resurserna inte fanns att tillgå. Vi tror att lärarnas 

goda pedagogiska kunskaper spelar en stor roll i utfallet av att de använder sig digitala verktyg i 

syfte av en formativ bedömning. Eftersom de med hjälp av sin goda lärarkunskap kan använda sig 

av digitala verktyg för att forma den formativa bedömningen, även om de i många fall anser att 

deras digitala kompetens är låg.  

6.2.2 Skapa bättre villkor för lärande 

Lärarna använder digitala verktyg för att individanpassa och skapa bättre villkor för lärande hos 

alla elever i sin matematikundervisning, detta görs främst med hjälp av datorer där eleverna får 

spela matematikspel. Dessa matematikspel som används via dator, har som främsta syfte hos 

samtliga lärare att eleverna ska öva på färdighetsträning. En ytterligare anledning till varför lärarna 

använder sig av digitala verktyg i sin undervisning, är att de upplever att eleverna blir mer 

motiverade ifall inslag av digitala verktyg har en del i matematiklektionerna. 

Forskningsrapporterna från Becta Review (2006) visade att det fanns en tydlig koppling till hur 

digitala verktyg låg till grund för att höja eleverna engagemang i klassrummet men även att 

eleverna tog till sig information bättre. En av anledningarna till detta var att det uppstod ett bättre 

samspel mellan elever och lärare, vilket gav en positiv inverkan på elevernas engagemang (Zucker 

& Mcghee, 2005). Användningen av IKT har även till syfte att skapa diskussioner i klassrummet 

mellan eleverna, vilket i sin tur ska leda till att eleverna lär sig mer och att det skapas en miljö där 

eleverna vill och kan lära sig mer. Att använda sig av IKT för att skapa diskussioner för att eleverna 

ska lära sig mer har sina fördelar. En fördel är att IKT kan tillåta läraren att snabbt och enkelt visa 

på en upplyst skärm hur eleverna tänker vilket ger en snabb och dynamisk feedback till eleverna i 

diskussionen (Drijvers, Doorman & Boon, 2010). 

Egna reflektioner 

Under vår tid på den verksamhetsförlagda undervisningen gavs bilden av att individanpassning 

endast gjordes med digitala verktyg mot elever som behövde särskilt stöd. Ett exempel på detta är 
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att elever med läs- och skrivsvårigheter fick tillgång till ett digitalt verktyg som skulle hjälpa eleven 

i läs- och skrivprocesser. Ingen bild gavs att det individanpassades under den matematiska 

undervisningen. Det härleder till att vi blev något förvånade över resultatet att lärarna använder sig 

flitigt av individanpassning vid användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen. De 

matematiska övningarna som eleverna utmanades i med digitala verktyg, kunde alltså anpassas 

efter elevernas nivå och ge dem den utmaning som de behöver för att utveckla sina matematiska 

kunskaper. Digitala verktyg används som en del av undervisningen, och inte som ett tillägg där 

eleverna får spela spel när den ordinarie undervisningen är genomförd. Att lärarna använder 

digitala verktyg för att skapa motivation hos eleverna är något som vi tycker är intressant, men inte 

helt okomplicerat. Vi anser att det är bra att lärarna just nu kan använda sig av digitala verktyg för 

att höja elevernas motivation, men vi tror att de digitala verktygens allt större inslag medför att de 

kommer bli som vilket inslag i undervisningen som helst. Detta tror vi kommer påverka den 

motivationsökande effekten negativt.   

6.2.3 Organisationens hinder  

Tidsbristen är något som påverkar hur lärarna använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. 

Bristen på tid gör att de inte hinner lära sig att använda digitala verktyg på det sätt som de vill. Att 

inte implementera digitala verktyg av den orsaken att det är tidskrävande eller att läraren känner 

att verktyget är bristfälligt hävdar Tallvid (2015) att det egentligen är lärarens kunskaper som inte 

är tillräckliga. Detta leder till att lärare inte känner sig nog tillfreds med att implementera digitala 

verktyg i deras undervisning.  

Lärare får inte tillräckligt med lärtillfällen/fortbildning för att utveckla sina kunskaper inom 

området IKT och hur det kan integreras i matematikundervisningen. Många av lärarna måste ta tag 

i saker på egen hand och lära sig själva, vilket många gånger leder till att de endast använder sig 

av samma digitala verktyg vid upprepade tillfällen i sin undervisning, eftersom varken tid eller 

kunskap finns för att lära sig något helt nytt verktyg på egen hand. Oxstrand (2013) skriver i sin 

studie att lärare behöver en kontinuerlig fortbildning inom användandet av digitala verktyg. Detta 

eftersom att det krävs av lärare att ha en grundläggande kunskap inom IKT för att kunna utnyttja 

dess fulla potential. För att det inte ska uppstå klyftor mellan lärares olika undervsiningsstrategier 

krävs det att de lärare som inte har förmågan att använda sig av IKT erbjuds fortbildning för att 

öka sin IKT-kompetens. 
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Egna reflektioner 

Lärarnas upplevelse av att deras tid inte räcker till att implementera och lära sig de digitala 

verktygen på ett tillfredsställande sätt, förvånar oss inte. Eftersom vi under vår egen tid i skolans 

värld själva fått uppleva hur mycket lärarna ska hinna med på en dag, har vi full förståelse för att 

lärarna i den här studien berättar att de ser tidsbristen som ett stort problem för sin integrering av 

digitala verktyg i den matematiska undervisningen. Kopplat till Mishra och Koehlers (2006) är ett 

av områdena för att en digital undervisning ska ha någon framgång för elevernas lärande, att lärarna 

har teknologiska kunskaper. Den teknologiska kunskapen i samband med ämnesdidaktik (lärarnas 

pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper) skapar som vi nämnt tidigare en positiv inverkan på 

elevers lärande vid digital verktygs-integrering (Ansyari, 2015; Kafyulilo, Fisser, Pieters, & Voogt, 

2015; Koh & Chai, 2014). Vi anser att ifall lärarna inte får den tid som behövs för att öka sin 

teknologiska kompetens, kommer kontentan vara att integreringen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen inte får den tydliga positiva inverkan på elevernas lärande, som den hade 

haft om de tre kunskapsområdena varit vid en hög nivå kompetensmässigt. Detta tycker vi är en 

tydlig orsak till varför blivande lärare och redan aktiva lärare måste få mer tillgång till utbildning 

om digitala verktyg och i hur de ska användas.  

  



38 

 

7. Slutsats och implikation 

Studien har undersökt vad lärare har för motiv till att använda sig av digitala verktyg i sin 

undervisning men även på vilket sätt de implementerar de digitala verktygen och vilka 

kunskapsområden lärarnas kunskaper om IKT befinner sig inom. Två viktiga beståndsdelar till hur 

och varför lärare använder sig av digitala verktyg i sin undervisning är formativ bedömning och att 

skapa bättre villkor för lärande. Med stöd av digitala verktyg inom formativ bedömning har lärare 

möjlighet till att samla in information snabbt om elevers kunskaper, vilket underlättar för läraren 

att anpassa kommande lektioner utifrån sina elevers kunskaper inom det aktuella ämnet. Att 

dessutom ha möjligheten att skapa bättre villkor för lärande är en viktig faktor i vår studie, där 

lärare kan modifiera skolmaterial efter elevers förmågor. Elever kan med stöd av digitala verktyg 

anpassa svårighetsgraden på olika uppgifter för att på så sätt färdighetsträna på en nivå som är 

utmanande för den individen. Att skapa bättre villkor för lärande behöver inte betyda att läraren 

anpassar nivån efter en individ, utan en viktig komponent är att elever känner sig mer motiverade 

vid användningen av digitala verktyg. Något som i sig är grunden till att skapa bättre villkor till 

lärande.  

7.1 Implikationer för undervisning 

En implikation för lärare i deras integrering av digitala verktyg är de organisatoriska hinder lärare 

erfar. Lärare menar att det är för tidskrävande att lära sig använda nya digitala verktyg vilket 

påverkar hur de integrerar digitala verktyg i sin verksamhet. Eftersom en lärare måste ha 

grundläggande kunskaper inom digitala verktyg för att kunna utnyttja dessa digitala verktyg på 

bästa sätt. Ifall lärare inte har tiden till att lära sig hur de olika digitala verktygen fungerar, då 

kommer inte heller undervisningen bli lika väl genomförd. Det är dock inte det enda genomgående 

problemet för lärare i dagens skolor, utan bristen på fortbildning är en annan faktor som tas upp 

som ett stort hinder för att lärare ska ha möjligheten till att integrera digitala verktyg i sin 

undervisning. Det betyder att lärare måste lära sig använda de digitala verktygen själva, vilket leder 

till att lärare tycker att det är för tidskrävande att lära sig använda nya digitala verktyg.  
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7.2 Vidare forskning 

För vidare forskning tycker vi att det vore intressant med en annan infallsvinkel. Istället för att utgå 

från lärarnas tankar och syn på deras IKT-kunskaper skulle det vara väldigt intressant att få ta del 

av hur universiteten och lärarprogrammen har för idéer om just detta. Eftersom det varit väldigt få 

inslag av undervisning om hur vi som blivande lärare ska undervisa med stöd av digitala verktyg. 

Är grunden till problemet att nya lärare inte får någon utbildning inom IKT? Hur ställer sig 

universiteten till den allt mer digitaliserade skolundervisningen? Det kan inte läggas på de 

nyexaminerade lärarna att de ska kunna hantera den digitala utvecklingen på egen hand, utan 

satsningar måste göras för att blivande lärare ska kunna hantera den utvecklingen.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

1. Information till informanterna via ett missivbrev angående vår studie. 

2. Inledande konversation med syfte att få informanten att känna sig bekväm med intervjun. 

3. Intervjufrågor 

4. Stänga av inspelningen och förklara för informanten vad och hur innehållet kommer 

användas i studien. 

5. Frågor från informanten om möjliga frågor eller otydligheter. 

 

 

Intervju 

 

Inledande konversation 

 

 

För och nackdelar med IKT 

1.  Vilka för- och nackdelar tycker du det finns med användning av IKT i 

matematikundervisningen?  

 

Användning 

1. Varför använder du dig av IKT i matematikundervisningen?  

- Vilket material?  

- Hur använder du materialet som du gör, i vilket syfte används IKT för elevernas lärande? 
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-  Ser du några för- och nackdelar med det? 

     2. Om du hade möjlighet att använda dig av mer IKT i matematikundervisningen, hade du       

gjort det då? Hur och varför? 

 

IKT-kompetens inom skolan 

 

1.  Hur bedömer du din egen kompetens i användandet av digitala verktyg? 

- Har ni tillgång till en IT-pedagog eller IT-ansvarig på din skola?  

- Om JA, hur ser dennes roll ut på skolan?  

- Sker det någon fortbildning för er lärare inom IKT? 

 

 

Locka fram 

 

Vi ville locka fram utförliga svar från våra informanter, detta inträffade genom att vi ofta upprepade 

informanternas svar för att på så sätt tydliggöra det informanten verkligen menade med sitt 

uttalande. 

Vidare använde vi oss även av vårt besök som underlag till intervjun, för att tydliggöra hur lärarna 

använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen.  
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Bilaga 2  

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser den sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå universitet. 

Den avslutande terminen består av ett examensarbete på 30 högskolepoäng, där syftet med studien 

är att undersöka vilka lärares kunskaper i användningen av IKT är och på vilket sätt de påverkar 

lärarnas integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

För att utföra den här studien ska vi utföra observationer som ligger till grund för efterföljande 

intervjuer. Med intervjuerna vill vi få fram dina åsikter, men även varför och hur du använder dig 

av IKT inom matematik. Dessa intervjuer kommer att spelas in via röstupptagning på våra mobiler, 

för att sedan transkriberas.  

Vi vill försäkra dig om att din medverkan är helt frivillig, du kan avsluta ditt medverkande 

närsomhelst under observationens/intervjuns gång. Väljer du att avbryta din medverkan kommer 

vi helt utesluta dig ur vår studie, inga negativa konsekvenser kommer då att drabba dig. Din 

medverkan kommer vara konfidentiell och dina resultat kommer att behandlas enbart i våra 

forskningsändamål. När arbetet sedan är klart kommer all datainsamling från din medverkan att 

omintetgöras.   

 

Tack på förhand! 

Vid frågor kan du kontakta oss: 

Jesper Lundahl - jesperlundahl@hotmail.se 

Sebastian Häreskog - sebastian.r.hedman@gmail.com 
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