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Title in English 

An activity theory perspective on teachers’ experience of digitalisation within 

mathematics education 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att identifiera och analysera en utvald del i den pågående 

digitaliseringen av den svenska grundskolan. Studien fokuserar på hur ämneslärare i 

matematik, årskurs 6-9, upplever hinder och möjligheter med digitalisering av 

matematikämnet. För att besvara syftet har två forskningsfrågor formulerats; Vilka 

kontextuella hinder upplever matematiklärarna relativt digitalisering av sitt ämne? 

Vad upplever lärarna behövs för att kunna möjliggöra digitalisering av 

matematikämnet? Sju stycken ämneslärare i matematik för årskurs 6-9 samt en 

specialpedagog har intervjuats. Genom att kombinera hermeneutisk metodansats 

med aktivitetsteori har den insamlade datan analyserats, diskuterats och presenteras 

nu i denna uppsats. Resultaten visar på ett antal hinder som behöver attesteras för att 

objektet med digitalisering av matematikämnet ska kunna uppnås. Vidare 

presenteras ett antal möjligheter som, enligt de intervjuade lärarna, möjliggör en 

ökad digitalisering inom matematikämnet.  
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Inledning  

Olika sociala medier och smarta telefoner är idag vardag för en stor del av Sveriges 

befolkning. Samhällets digitalisering går framåt med stormsteg, dagens barn och 

ungdomar exponeras dagligen för detta och ser många gånger informations- och 

kommunikationsteknologier (IKT) som en självklarhet. De allra flesta yrken kräver 

idag någon form av digital kompetens då beställningar, anteckningar, 

kommunikation etc., sköts med hjälp av datorer eller smarta telefoner (Gulliksen et 

al, 2015). Det går att handla matvaror, kläder, parfym, skor och nästintill allt annat 

som kan behövas i det vardagliga livet på internet. Allt färre saker kräver att vi 

lämnar våra hem och det går till och med att sköta enklare läkarbesök med hjälp av 

dator eller telefon. Detta innebär även att kunskaper och kompetenser om IKT och 

dess inverkan på dagens samhälle är något som bör ingå i barn och ungas utbildning 

(Carlsson, 2016). 

Som ett resultat av detta har regeringen, från och med juli 2018, beslutat om 

förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen i 

Sverige (Regeringskansliet, 2017). Målet med styrdokumenten är att ge 

förutsättningar att utveckla en förståelse hos elever gällande digitaliseringen samt 

hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Exempelvis ska elevernas 

förmåga att förstå och använda digitala system och tjänster stärkas och 

digitaliseringen inom skolan ska vara nationellt likvärdig. Som framgår av 

regeringsbeslutet påverkar förändringen i styrdokumenten alla ämnen och alla nivåer 

inom skolan men det är framförallt inom matematikämnet som ändringarna blir 

påtagliga, då bland annat programmering ska ingå som en del i undervisningen. 

Som forskning visar har skolan inte alltid lyckats följa med i den hastighet med vilken 

övriga samhället digitaliseras då det förefaller vara svårare än väntat att digitalisera 

inom ramen för skolans värld (Håkansson- Lindqvist, 2015). De nya styrdokumenten 

innebär förändringar för lärarna och deras undervisningsmetoder, vilket kan visa sig 

kräva omfattande arbetsinsatser och resurser i form av tid och energi. I en avhandling 

om skolans digitalisering skriver Willermark (2018) exempelvis att det krävdes “både 

omfattande arbetsinsatser och ett praktiskt experimenterande under lång tid, för 

att lärarna skulle kunna utveckla digital didaktisk design som upplevdes 

meningsfull i den nya kontexten.” (sid iii). 
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Matematikämnet och digitalisering 

Matematikundervisningen i Sveriges skolor förstås fortfarande som väldigt 

traditionell och består framförallt av föreläsningar och arbete i matematikboken 

(Leijon, 2016). Enligt skolverkets rapport (2016) är det en övervägande del av 

eleverna som inte använder IT på matematiklektionerna och 66 % av alla lärare anser 

sig inte ha tillräcklig tillgång till pedagogiskt IT stöd. De nya styrdokumenten innebär 

därmed att en förändring måste ske för att matematikämnet ska kunna genomgå den 

digitalisering som förväntas. I den reviderade kursplanen för matematik (2018) går 

det exempelvis att läsa att eleverna ”(…) ska ges möjlighet att använda digitala 

verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och 

matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” (sid 

1). För att hjälpa lärarna att genomföra denna ändring i praktiken har skolverket 

lanserat en digital intensivkurs i programmering som finns tillgänglig via skolverkets 

hemsida (Skolverket, 2017). Intensivkursen beräknas ta 16 timmar och består av åtta 

delar där man bland annat får lära sig om programmeringens historia, får prova på 

programmering, ges en överblick över ord och begrepp inom programmeringsvärlden 

samt en inblick i läroplaner och programmeringen inom skolan. Kursen förefaller 

vara frivillig och vänder sig till alla som arbetar inom förskolan, skolan och 

vuxenutbildningen.  

Ett stort förlag inom läromedelsframtagning är Gleerups (www.gleerups.se). För att 

underlätta digitaliseringen i skolan har Gleerups påbörjat en digitalisering av sina 

läromedel. Detta innebär bland annat att det går att få matematikboken direkt i 

datorn istället för i traditionell bokform (Gleerups, UÅ). Även andra digitala 

läromedel och lösningar erbjuds tillsammans med hjälp, support och integration mot 

skolans befintliga IT- system. Det senaste året har Gleerups även lanserat en svensk 

version av den tidigare danska digitala plattformen matematikportalen.se. 

Matematikportalen är uppbyggd utifrån läroplanen och innehåller, enligt hemsidan 

www.matematikportalen.se, över två miljoner uppgifter och 2000 filmade 

genomgångar. Den är adaptiv, går att individanpassa och förser läraren med 

detaljerad statistik för att tydligt visa hur det går för respektive elev 

(Matematikportalen, UÅ).  

Ett annat digitalt hjälpmedel som förefaller relativt lite testat inom 

matematikundervisningen i Sverige är olika matematiska dataspel. Med tanke på att 
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många av dagens ungdomar är intresserade av och ägnar en stor del av sin fritid till 

att spela olika dataspel (Klefbom, 2009), är detta något som bör kunna tillämpas 

även inom ramen för skolan. Som också framgår i föreliggande studie, är lärare 

positiva men saknar vissa funktioner, bland annat möjligheten för elever att använda 

sig mer av dataspel för att få in mängdträningen i matematiken. Det finns även en del 

internationella studier som tittat på dataspel inom matematikundervisningen 

(Polycarpou et al, 2010: Kebritchi, Hirumi & Bai, 2010) men fenomenet tycks inte 

riktigt ha nått Sverige än. Vad gäller praktiken och spel i matematikundervisningen 

tycks Gleerups kommit längst med matematikportalen som lanserats.  

Skolans digitalisering går framåt och förstås viktig för att ge elever förutsättningar att 

kunna lära och navigera i dagens digitaliserade samhälle. Digitalisering kan även ge 

förutsättningar för en mer varierad undervisning, vilket skulle kunna leda till en ökad 

motivation hos eleverna (Demiraslan & Usluel, 2008), samt på sikt leda till större 

möjligheter i ett framtida digitaliserat yrkesliv. Något som däremot verkar ha 

förbisetts inom ramen för digitaliseringen är fokus på matematiklärarna och 

matematikundervisningen. Läraryrket har de senaste åren förändrats med ökade krav 

på administration och ökad arbetsbelastning i takt med att klasserna blir större och 

missnöjet sprider sig inom lärarkåren (Parding, 2018). Nu tillkommer ytterligare 

arbetsuppgifter i samband med digitaliseringen medan tiden för befintliga 

arbetsuppgifter är densamma. Inga andra uppgifter plockas bort för att kompensera 

och ingen vet riktigt hur frågor kring digitaliseringen av matematikämnet ska lösas 

eller fungera i praktiken. Detta tyder också på att mer kunskap relativt 

matematiklärarnas upplevelser av digitaliseringen behövs. 

Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är syftet med studien att identifiera 

och analysera en utvald del i den pågående digitaliseringen av svenska grundskolan. 

Mer specifikt hur ämneslärare i matematik, årskurs 6-9, upplever hinder och 

möjligheter för digitalisering av matematikämnet.  

- Vilka kontextuella hinder upplever matematiklärarna relativt digitalisering av 

sitt ämne? 

- Vad upplever lärarna behövs för att kunna möjliggöra digitalisering av 

matematikämnet? 
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Tidigare forskning  

För att öka vår förståelse för digitaliseringen av matematikämnet samt skapa ett stöd 

för studiens analysarbete har vi sökt och använt tidigare forskning. De artiklar som 

valts och presenteras i texten nedan är hämtade genom Umeå universitetsbibliotekets 

söktjänst (www.ub.umu.se), både genom användande av nyckelord samt genom 

referenser funna i relevanta artiklar. De sökord som använts är: computer- games in 

education, computer- games and mathematics, game- based learning, ICT and 

education, ICT and mathematics, teachers’ developing mathematics, teachers’ and 

computer- games, samt olika böjningar på dessa. Nedan presenteras den forskning vi 

bedömt som mest aktuellt i förhållande till vår studie.  

Digitalisering i skolan 

Willermark skriver i boken Digital Didaktisk Design (2018) att många investeringar i 

digital teknik inom skolan har genomförts samt att det finns krav på lärarna att 

digitalisera undervisningen. Samtidigt menar Willermark att detta innebär en 

yrkesutveckling och kompetensförändring för lärarna vilken hamnat i bakgrunden. 

Kraven på digitalisering åtföljs inte av specificeringar kring hur det ska genomföras 

och det är oklart vilken typ av stöttning lärarna har fått för att möta dessa krav. I en 

studie genomförd av Sipilä (2011) konstateras att om målet är att integrera 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett pedagogiskt hjälpmedel i 

undervisningen krävs det att rollfördelningen i klassrummet ändras samt att lärarna 

är tillräckligt tekniskt kompetenta. Sipilä (2011) menar att undervisningen behöver 

ändras från lärarcentrerad till en studentcentrerad form, så länge lärarna ser sig som 

sändare av kunskap och eleven som mottagare kommer integreringen av IKT i 

undervisningen vara svår att genomföra. I en senare artikel av Sipilä (2013) 

konstaterar han bland annat att de lärare som känner sig osäkra eller inte har den 

kompetens som krävs för att, på ett givande sätt, integrera IKT i sin undervisning 

väljer att behålla det traditionella sättet att undervisa. Vidare visar Sipilä’s (2013) 

studie att hälften av alla lärare känner sig oförberedda och inte tillräckligt digitalt 

kompetenta för att på ett givande sätt kunna integrera IKT i sin undervisning. Båda 

dessa studier styrker Willermarks påstående att lärarna behöver utveckla både sin 

digitala kompetens samt sättet på vilket de utövar sitt yrke. 

 



 

5 
 

En studie genomförd i Turkiet där både observationer och intervjuer använts, 

konstateras att IKT-baserad undervisning ökar elevernas motivation samt har en 

positiv effekt på elevernas lärande (Demiraslan, & Usluel,. 2008). Vidare styrker 

artikeln det Sipilä (2013) skriver gällande kompetensen hos läraren samt att 

undervisningen behöver bli mindre lärarcentrerad. I artikeln av Demiraslan och 

Usluel (2008) framkommer också att tidspressen är ett problem. Kraven på lärarna 

att eleverna ska klara av målen för kursen inom utsatt tid innebär att tiden till att 

prova på nya undervisningsmetoder är begränsad och att valet därför ofta blir att 

använda sig av den traditionella undervisningen. Eleverna förväntas klara av 

nationella mål och prov inom ämnet och läroplanen är inte utformad så att IKT stöds. 

Som ett tillägg till dessa diskussioner konstaterar Sutherland (2004) att en viktig del i 

implementeringen av IKT i undervisning är att titta på sammanhanget i vilket 

implementeringen sker. IKT kan ge upphov till aktiviteter som annars inte varit 

möjliga, det kan stötta och underlätta aktiviteter alternativt inte innebära någon 

förändring alls. I många fall behöver eleverna lära sig att lösa problemen både med 

hjälp av IKT och genom att använda det traditionella sättet, eftersom IKT kanske inte 

alltid kommer finnas tillgänglig i de situationer där problemen kan uppstå. Elever bör 

till exempel lära sig att skriva både med hjälp av ordbehandlingsprogram på datorn 

och på det traditionella sättet med penna och papper, det är inte alltid en har en dator 

till hands när något behöver skrivas ner. Därför menar Sutherland (2004) att det är 

viktigt att lärarna tänker över sammanhanget i vilket eleverna kommer ha 

användning för de kunskaper vilka lärs ut. Det går därmed inte att isolera IKT från de 

kulturella och sociala kontexter i vilka det ska användas. 

Digitalisering och dataspel inom matematikämnet 

Vad gäller digitalisering och dataspel inom matematikämnet finns relativt få studier 

(Kebritchi et al, 2010). Kebritchi et al (2010) konstaterar också att i de studier som 

finns har forskarna inte använt sig av kontrollgrupper vilket leder till tveksamma 

resultat. I en studie från 2007 (Lopez- Morteo, López) har ett försök gjorts med 

databaserat instruktionsmaterial i form av en plattformsliknande lösning som 

författarna kallar IIRM (Interactive Instructors of Recreational Mathematics). 

Plattformens grundtanke är att bistå med pedagogiskt stöd och en lekfull kontext och 

innehåller bland annat chat funktioner, multi- player games och stöd för användarna 

att själva anpassa sina personliga sidor. En annan studie är den som gjorts av 
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Polycarpou et al (2010) där ett matematikspel vid namn Math- City använts för att 

motivera och utveckla amerikanska elever i matematik. Även Kebritchi et al (2010) 

har i sin artikel utvärderat ett pedagogiskt framtaget dataspel. Gemensamt för alla 

dessa studier är att resultaten visar på positiva resultat, både vad gäller ökade 

prestationer hos de elever som använt dataspelen samt både elevers och lärares 

inställningar till spelen. I två andra studier (Fokides, 2018: Kebritchi et al, 2010) har 

både test- och kontrollgrupper använts och resultaten visar i båda fall att 

testgrupperna som använt sig av dataspel som komplement till 

klassrumsundervisningen visar på signifikanta skillnader i prestation i jämförelser 

med kontrollgrupperna som enbart fått klassrumsundervisning. Resultat från tidigare 

studier tyder på att dataspel utgör ett positivt komplement till den traditionella 

matematikundervisningen, samtidigt bör man ha i åtanke att alla elever är individer 

och att undervisningen bör anpassas efter och visa hänsyn till detta (Tall, 2000). 

Lynch (2006) konstaterar även att det har betydelse hur tekniken används i 

undervisningen och att man därför bör ställa sig frågan hur tekniken påverkar 

inlärningen hellre än att fundera över om tekniken påverkar inlärningen. Vidare 

menar Lynch (2006) att jämförelser mellan datoriserad undervisning och traditionell 

undervisning bör göras med försiktighet då undervisningen sker med olika metoder 

och i olika miljöer. Det handlar inte om två lika metoder som använder olika 

hjälpmedel utan om två olika metoder. Som Tall (2000) och Sutherland (2004) 

skriver så finns det för- och nackdelar vid användande av datoriserade hjälpmedel, 

för vissa elever är det ett bra hjälpmedel medan det för andra fungerar sämre och det 

är viktigt att tänka igenom sammanhang och kontext vid införande av digitala 

hjälpmedel.  

 

Utifrån ovan beskrivna studier kan vi konstatera att det förefaller finnas ett flertal 

aspekter att ta i beaktande vid införande av digitala hjälpmedel i 

matematikundervisningen. Matematiklärarna behöver stöd och kompetensutveckling 

för att lyckas och lärarrollen behöver förändras från lärarcentrerad till 

studentcentrerad (Sipälä, 2011 samt 2013., Willermark, 2018). För elevernas del 

innebär digitaliseringen tillsynes positiva resultat med ökad motivation, förbättrade 

resultat samt högre deltagande i undervisningen (Fokides, 2018 samt Kebritchi et al, 

2010). De flesta studier vi hittat fokuserar framförallt elevernas upplevelser, resultat 
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och utvärderingar av dataspel som hjälpmedel. I några av studierna har även bitar av 

lärarnas upplevelser lyfts in, och då framförallt i de studier som fokuserar 

digitalisering av undervisningspraktiken och inte i första hand kopplat till dataspel. 

Som Willermark (2018) påpekar så förefaller lärarnas upplevelser ha hamnat i 

bakgrunden. Det saknas även kunskap om kontextuella förutsättningar för att 

digitalisera matematikämnet. De artiklar vi hittat är dessutom relativt gamla, vilket 

påvisar vikten av en uppdaterad bild av kunskapsläget, samt vikten av att tydligare 

lyfta fram lärares upplevelser av digitalisering och då framförallt gällande dataspel 

som hjälpmedel i undervisningen. 

Teori  

För att analysera materialet från datainsamlingen används kulturhistorisk 

aktivitetsteori. Med utgångspunkt i aktivitetsteori förstås lärarna som subjekt och 

skolans digitalisering som objekt (mål), vilket påverkas av kontextuella faktorer så 

som normer, arbetsfördelning, styrdokument från ledningen och skolverket vilket 

påverkar lärarnas implementering och användning av digitala hjälpmedel i form av 

till exempel spel i klassrummet.  

Enligt aktivitetsteori ses alla individer som subjekt vars behov (objekt och motiv) 

uppstår i kollektiva händelser som individen är inbladad och deltar i (Engeström, 

2001). Detta innebär att samhället existerar utöver individerna som ingår i det. Enligt 

aktivitetsteori påverkas människan av de sociala sammanhang och det uppbyggda 

ramverk som samhället (här objektet skolan) byggt upp och är en del av (Engeström, 

1987). Vygotskij (1978), vilken förstås som grundare till teorin beskrev människan, 

dess utveckling och läranden som ett samspel mellan stimuli och respons samt att de 

medierande artefakter som påverkar individen och dess handlande. Artefakterna 

kunde då exempelvis vara kultur i form av normer och språk, vilket formar och 

påverkar valet av våra handlingar, men också mer fysiska verktyg som papper, penna, 

böcker osv. Detta kan även förstås som en trevägsinteraktion mellan subjekt 

(människa), objekt (målet eller den uppgift som ska lösas) samt de eller den artefakt 

(verktyg) som används för att förstå och lösa uppgiften. Denna interaktion, även 

kallat mediering, beskrivs ofta som första generationens aktivitetsteori. Leontiev 

(1978) utvecklade senare den andra generationens aktivitetsteori. Leontiev (1978) 

lyfte då fram arbetsdelning och regler som viktiga komponenter och menade på att 

det råder en skillnad mellan verksamhetens handlingar och det individuella 
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handlandet. Engeström (1987) menade att det krävdes något mer än medfödda 

reflexer för att individer och verksamheter skulle vara mottagliga för lärande 

eftersom människan visat sig vara tydligt påverkad av kultur, verktyg och symboler.  

 

Figur 1. Engeströms modell över verksamhetssystemet (Engeström 1987, s.78) 

Egen översättning. 

Detta kan även förstås som en trevägsinteraktion mellan subjekt (människa), objekt 

(målet eller den uppgift som ska lösas) samt de eller den artefakt (verktyg) som 

används för att förstå och lösa uppgiften. Denna interaktion, även kallat mediering, 

beskrivs ofta som första generationens aktivitetsteori. 

Verksamhetsteori utforskar därför hur helheten påverkar utfallet av en individs 

handlande och utgår ifrån att människan som subjekt med känslor och behov skapas 

genom kollektiva verksamheter som människan verkar i (Engeström, 2001). Utifrån 

denna tanke skapade Engeström verksamhetssystemet, vilket illustrerar en 

samverkan mellan sex olika komponenter som Engeström menar är de 

bakomliggande orsakerna till och för våra handlingar och mål (Engeström, 2001). De 

olika komponenterna är subjekt, objekt, förmedlade artefakter, regler, gemenskap 

och arbetsindelning. Figur 2, visar en illustration över de sex komponenterna och hur 

dessa påverkar varandra, Tabell 1.0 nedan, förklarar vad varje enskild komponent 

innebär i vår studie. 

Enskild del samt 

komponent 

Dess betydelse i vår studie 

Objekt Skolans digitalisering 
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Subjekt Lärarna 

Verktyg Datorer, mobiler, spel, surfplattor 

Praktik/gemenskap Elever, lärare, skolledare, IT- pedagog 

Arbetsdelning Uppdelning av uppgifter som är fördelat mellan dem i gemenskapen. 

Regler Styrdokument (läroplan, kursplan, antal timmar), explicita och implicta 

normer, sociala relationer 

Tabell 1 Aktivitetsteoretiska komponenter centrala för studien 

Det som dessutom skiljer den tredje generationens aktivitetsteori från de tidigare är 

att teorin baseras på att ett nytt lärande sker när minst två aktivitetssystem 

interagerar med varandra (Engeström, 1987). När subjekten (som i detta fall är 

lärarna) är involverade i olika aktivitetssystem genom att exempelvis delta i 

diskussioner, får de möjlighet att reflektera över det egna agerandet vilket skapar ett 

expansivt lärande där resultatet av diskussionen är större än delarna (Engeström, 

1987). Under dessa tillfällen samverkar komponenterna, vilka är viktiga för 

verksamhetens funktion (i den här studien skolan med yttre påverkan av till exempel 

regeringen och skolverket, föräldrar osv).  

Kontradiktioner är ett centralt begrepp inom aktivitetsteori, eftersom det enligt 

Engeström (2001) är genom ifrågasättandet av de befintliga aktiviteterna som 

utveckling sker. I takt med att samhället utvecklas uppstår olika typer av konflikter 

och motsättningar och dessa ställer nya krav på aktivitetssystemen och de tidigare 

instrument som tillfredsställt objektet. När dessa inte längre är tillräckliga måste en 

förändring ske för att subjektet, det vill säga människan och här lärarna, ska kunna 

möta samhällets och/eller organisationens nya krav. Det är i och med denna 

utveckling och växelverkan som Engeström (2001) menar att nya lärande 

verksamheter kan skapas. Ett exempel på en kontradiktion i denna studie är lärarnas 

upplevelser av att det digitaliserade material som finns tillgängligt inte är anpassat 

efter den kontext i vilken det ska användas. Denna kontradiktion innebär att 

läromedelsförlagen måste se över sitt material och bättre anpassa det utifrån lärarnas 

önskemål och det är i denna växelverkan mellan lärare och läromedelsförlag som 

Engeström (2001) menar att nya lärande verksamheter kan skapas.  
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Metod 

Syftet med studien är att identifiera och analysera en utvald del i den pågående 

digitaliseringen av den svenska grundskolan. Studien kommer fokusera på hur 

ämneslärare i matematik, årskurs 6-9, upplever hinder och möjligheter för 

digitalisering av matematikämnet. En metodansats som tydligt passar in på syftet 

med denna studie är Hermeneutik som handlar om att förstå, tolka och förmedla 

upplevelser av olika fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). Inom hermeneutiken finns 

det flera olika inriktningar, bland annat existentiellt inriktad hermeneutik som riktar 

in sig på att förstå författaren bakom olika texter, misstankens hermeneutik där 

forskaren försöker förstå och förklara själva fenomenet och sedan också allmän 

tolkningslära som är den vidaste riktningen inom hermeneutik och som handlar om 

att tolka och förstå budskap. Inom denna riktning är det förståelsen av ett budskap 

eller fenomen som är i fokus, inte förklaringen, och det är den inriktningen av 

hermeneutik som används i denna studie. Studien grundar sig på insamlade data som 

belyser lärarnas upplevelser av vad som händer inom matematikundervisningen 

gällande den digitaliseringsprocess av skolan som de nu befinner sig och hur 

fenomenet dataspel i undervisningen upplevs av dem och tar sig uttryck i deras 

dagliga didaktiska arbete. Det finns ingen generell arbetsmodell för analys- och 

tolkningsprocessen inom hermeneutiken och studien kommer därför också att 

analyseras med stöd i aktivitetsteori. 

Datainsamling 

I denna studie kommer intervju användas som datainsamlingsmetod och 

intervjuformen kommer vara semistrukturerad (Fejes & Thornberg, 2015). Alla 

intervjuer kommer utgå från samma intervjuguide (bilaga 2) för att säkerställa att 

inga frågor glöms bort och att intervjun blir så givande som möjligt (Fejes & 

Thornberg, 2015). De intervjuer som genomförs under studien kommer transkriberas 

i sin helhet, kodas, tematiseras och analyseras i omgångar. Det empiriska material 

som främst används inom hermeneutiken är texter av olika slag exempelvis 

intervjuutskrifter, dagböcker och brev. När intervjuer används inom hermeneutiken 

är det viktigt att dessa gett informanterna utrymme till att resonera och utveckla sina 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet, intervjuerna får inte vara för hårt styrda 

eftersom de då riskerar att handla mycket om forskarens egna fördomar och 

upplevelser av fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015). Semistrukturerade intervjuer 
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innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med teman och några frågor under 

varje tema (Fejes & Thornberg, 2015). Respondenten bör få mycket frihet att svara 

och intervjun utvecklas beroende på de svar som ges och intervjuarens förmåga att 

utveckla och fördjupa dessa svar. Forskarens egna förförståelse för ett fenomen kan 

både ställa till bekymmer och vara till fördel i forskningsprocessen. Fejes & 

Thornberg (2015) menar att en medvetandegjord förförståelse ökar forskarens 

möjligheter till att möta texten med ett öppet och nyfiket sinne.  

Urval 

Respondenterna som deltar i denna studie valdes genom bekvämlighetsurval 

kombinerat med strategiskt urval (Fejes & Thornberg, 2015). Vissa krav på de 

deltagande respondenterna ställdes, dessa krav var att respondenterna skulle vara 

matematiklärare inom årskurs 6-9 som har använt, eller funderat på att använda, 

dataspel som hjälpmedel i sin undervisning, detta är det strategiska urvalet. Utifrån 

dessa krav gjordes sedan ett bekvämlighetsurval så att de respondenter som i 

slutändan valdes ut för intervjuer valdes utifrån vilja att delta, möjlighet att delta 

samt avstånd. Då studien är avgränsad tidsmässigt och ekonomiskt finns ingen 

möjlighet att resa längre sträckor för att genomföra intervjuer. Förhoppningen, och 

intentionen, är ett varierat urval både gällande ålder, etnicitet och kön på 

respondenterna samt att försöka få en spridning över skolor. Intervjuerna kommer 

ske på av respondenten utvald plats och tid, detta för att i så stor utsträckning som 

möjligt göra det bekvämt för respondenten och minska tidsåtgången för dessa.  

Nedan återfinns en presentation av samtliga respondenter. Deltagarna har gett oss 

sitt samtycke om att presenteras på följande vis. Respondenterna kommer refereras 

till som L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8 vid användning av citat och uttryck. 

L1: Ämneslärare, matematik, springvikarie. Umeå kommun. Man, ca 60 år. 

L2: Ämneslärare, matematik, högstadieskola. Umeå kommun. Man, ca 50 år.  

L3: Ämneslärare, matematik, högstadieskola. Umeå kommun. Man, ca 60 år. 

L4:  Matematiklärare, elever med särskilda behov. Man, ca 60 år.  

L5: Specialpedagog, stöttar undervisande lärare. Kvinna, ca 30 år.  

L6: Lärarkandidat, matematik, gymnasiet, Umeå kommun. Kvinna, ca 60 år.  
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L7: Tidigare ämneslärare i matematik. Har utvecklat ett dataspel för 

matematikundervisningen. Arbetar nu enbart med spelet. Man, ca 70 år. 

L8: Ämneslärare, matematik, högstadieskola. Umeå kommun. Kvinna, ca 50 år. 

Analys 

Analysen av den insamlade datan har skett i omgångar. Till att börja med gjordes en 

första genomläsning av intervjuutskrifterna, förutsättningslöst, för att få överblick 

över materialet (Fejes & Thornberg, 2015). Därefter lästes alla intervjuutskrifter en 

andra gång där uttryck och meningar som kändes intressanta markerades, 

exempelvis starka känslor och tydliga kontradiktioner. Så småningom utarbetades ett 

kodsystem där alla uttryck och textmassor som föreföll vara av intresse försågs med 

olika koder, exempel på koder är politik, tidsbrist, kompetens, skolverket. De koder 

som sedan tycktes vara relaterade placerades inom ramen för olika teman. De teman 

vi valde att använda sorterades och inspirerades av aktivitetsteorins komponenter 

och är döpta därefter; regler, arbetsdelning, gemenskap samt verktyg. Detta, även för 

att underlätta vid analysen med grund i aktivitetsteori. Se exempel på koder och 

teman nedan. 

Textmassa Kod Tema 

”Jag tror att skolverket kommer få ta ett steg tillbaka det tror 

jag.” 

”Men där har vi ju en regering till och med som pratar om att 

förbjuda det (mobiltelefoner i skolan).” 

Skolverket 

  

Politik 

Regler 

”Det här är en sak som kommer uppifrån som ska... som ska 

läggas på oss och vi har redan hur mycket jobb som helst.” 

”För den där problemlösningen då (gällande kompetesutveckling) 

som lämnas åt personalen den blir som inte av…” 

Tidsbrist 

 

Kompetens 

Arbetsdelning 

”I så fall bara… bara vi som har matte som pratar sinsemellan 

men…” 

”Det finns ju en oro… en skräck bland personalen det är väl 

kanske mer där vi är i tanken… (de nya styrdokumenten)” 

 Lågt kollegialt 

utbyte 

Kompetens 

Gemenskap 
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”Det är skitbra! Men det finns för dåligt kopplat till området.” 

”Det spelar ju ingen stor roll ifall det är bra eller dåligt om man 

inte har tid…” 

Positivitet 

Tidsbrist 

Verktyg 

Tabell 2. Exempel på kodning och tematisering 

I enlighet med den hermeneutiska metodansatsen har materialet lästs i flera 

omgångar för att hela tiden utveckla vår förståelse för ämnet. Inom hermeneutiken 

använder man uttrycket spiral för att beskriva tolknings- och analysprocessen där 

forskaren hela tiden pendlar mellan del och helhet samt mellan tidigare forskning 

och det egna empiriska materialet, detta arbetssätt gestaltas ofta i form av en spiral 

där forskaren gräver sig djupare och djupare ner i förståelsen i takt med att den egna 

förförståelsen hela tiden utvecklas och fördjupas (Fejes & Thornberg, 2015).  

Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna har funnits med i hela arbetet med denna uppsats. 

Hänsyn har tagits till de fyra grundprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002), ett 

informationsbrev är framtaget för att tillmötesgå informationskravet. 

Samtyckesblankett är framtagen och skriftligt samtycke kommer inhämtas av 

respondenterna innan intervju genomförs så som samtyckeskravet rekommenderar. 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter rörande de respondenter som 

ingår i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dessa samt att alla uppgifter rörande respondenterna ska hanteras med största 

möjliga konfidentialitet. Efter avslutad och godkänd studie kommer allt insamlat 

material exempelvis intervjuinspelningar, personuppgifter, texter och dylikt förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Alla namn och andra uppgifter som skulle kunna identifiera 

deltagarna kommer vara fingerade eller utelämnade ur den färdiga uppsatsen när 

denna presenteras. Vad gäller den fjärde forskningsetiska principen, nyttjandekravet, 

kommer alla uppgifter som samlats in under denna studie användas till den färdiga 

uppsatsen och inte delas med något tredje part utan enbart användas och hanteras av 

de som är direkt ansvariga för denna studie.  

Resultat och analys 

Nedan redovisas de resultat som framkommit under arbetet med denna studie. 

Resultaten är uppdelade i två delar där våra två forskningsfrågor utgör huvudrubriker 

och där resultaten sedan presenteras med aktivitetsteorins komponenter som 
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underrubriker. Respondenterna som deltagit i denna studie har under rubriken 

”Urval” tilldelats varsin siffra (L1- L8) och de citat och uttryck som används framgent 

kan med hjälp av dessa härledas till respektive respondent.  

Vilka kontextuella hinder och förutsättningar upplever 

matematiklärarna relativt digitalisering av sitt ämne? 

Denna fråga syftar till att lyfta fram matematiklärarnas upplevelser av hinder och 

förutsättningar med digitaliseringen av matematikämnet. Resultaten kopplas till 

aktivitetsteori genom att tematiseras utifrån komponenterna verktyg, regler, 

gemenskap och arbetsfördelning vilka samtliga förstås som kontextuella 

komponenter vilka påverkar subjektens (lärarnas) möjligheter att uppnå objektet 

(digitalisering och specifikt digitalisering av matematikämnet) med aktiviteten. 

Verktyg 

Det första temat berör verktyg och hur lärarna upplever att dessa utgör hinder och 

möjligheter inom undervisningen. För att kunna uppnå målet om en digitaliserad 

matematikundervisning behövs olika former av digitala verktyg som kan mediera 

aktiviteten. Som framkommit i intervjuerna saknas bland annat verktyg i form av 

pedagogiskt digitalt material. Detta kan förstås som en konflikt eller kontradiktion 

mellan subjekt, objekt och verktyg (se modell 1 nedan). 

 

Modell 1. 
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Under intervjuerna talar lärarna om utrustning som inte lever upp till den standard 

som krävs. Datorerna som skolan tillhandahåller är till exempel inte tillräckligt 

avancerade för att uppfylla de krav som lärare och elever har och för att kunna 

integreras i undervisningen. Det digitala material som finns är fel utformat 

alternativt opedagogiskt utformat och därför svårt att använda medan 

läromedelsföretagen upplevs digitalisera med lärarna som målgrupp snarare än 

eleverna. 

”Dom jobbar ju jättemycket med digitala läromedel nu men dom jobbar utifrån att 

dom ska få en trögtänkt lärarkår att acceptera att vi har en digitaliserad 

plattform…Dom jobbar ju inte utifrån att vi ska få eleverna att bli duktiga…” (L2) 

När de verktyg och det material som finns tillgängligt inte är tillräckligt anpassade 

efter verksamheten så sjunker motivationen till att använda det hos lärarna. 

Tillsammans med övriga faktorer så som tidspress, bristande kompetens och otydliga 

riktlinjer från skolverket blir det svårt för lärarna att nå objektet om att digitalisera 

sin undervisning. Något som blir tydligt i samtalen med matematiklärarna är att de 

inte blir involverade i skapandet av digitala läromedel samt att lärarnas kompetens 

inom ämnet och inom undervisning inte tillvaratas. ”Jag har tittat lite på den här 

programmeringsmappen som kommer från Gleerups och inser ju att jaa… dom som 

lagt upp det där dom vet inte vad dom sysslar med.” (L3) Lärarnas arbete går ut på 

att anpassa sin undervisning efter elevgruppen. Nationella mål, riktlinjer samt antal 

tilldelade timmar påverkar möjligheten till anpassning. Det framstår därför som 

viktigt att de digitala verktyg som tas fram förhåller sig till dessa begränsande 

faktorer samtidigt som de främjar möjligheten att nå objektet med en mer 

digitaliserad undervisning. Något som skulle kunna underlättas om subjekten tilläts 

att mer aktivt delta i framställandet av digitala verktyg.  

Regler 

Ett annat tema genererat av analysen är aspekter relativt regler vilket inkluderar hur 

lärare upplever hur olika reglerande skrivelser och dokument, exempelvis 

styrdokument, läroplan och dylikt påverkar möjligheten att uppnå objektet om en 

digitaliserad undervisning.  
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Modell 2. 

Något som är tydligt i samtliga intervjuer är den frustration och uppgivenhet 

gentemot skolverket och styrande politiker som alla lärarna i föregående studie ger 

uttryck för: ”Våran regering skjuter sig i fötterna hela tiden…” (L6) De nya 

styrdokumenten är framtagna och ska börja gälla från 2018 men de innehåller inga 

tydliga riktlinjer eller mål enligt matematiklärarna vi talat med. Detta kan i sig förstås 

som en konflikt mellan regler, subjekt och objekt. För att objektet, skolans 

digitalisering, ska uppnås menar lärarna att de behöver tydligare mål och riktlinjer 

att arbeta utifrån, något som skolverket inte lyckats ta fram: ”Skolverket har ju inte 

gett några signaler alls vart man ska lägga sig om man ska vara riktigt ärlig… dom 

har bara sagt att det ska vara med…” (L6) Bristen på mål och riktlinjer tycks även 

göra att det blir en brist på riktning i aktiviteten och dess mål och objekt. Allt ansvar 

gällande utvecklingen av undervisningen och införandet av de nya delarna utifrån 

styrdokumenten läggs istället över på lärarna som upplever att kraven uppifrån är 

otydliga och inte siktar mot de objekt som lärarna önskar: ”Jag förstår inte vad dom 

ska ha det (nya styrdokumenten) till riktigt…” (L3) Den policy som finns tycks 

bromsa snarare än att möjliggöra en ökad digitalisering och tycks även innebära 

dubbla budskap. De nya styrdokumentens mål är att öka skolans digitalisering och 

elevernas förmåga att förstå och använda sig av dagens teknologi samtidigt som 

många skolor inför mobiltelefonförbud och arbetar med att spärra sidor som upplevs 
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som skadliga och på andra sätt begränsa elevernas möjligheter att använda nämnda 

teknologi. Från lärarnas sida upplevs det som rörigt och kontraproduktivt: 

”Ja det är ju en stor broms! Som jag ser det därför den policy som finns är ju att 

dom (mobiltelefoner & datorer) ska ju helst inte förekomma i lektionssalen åsså ska 

man ju kapa bort en massa sidor som inte är nyttiga att titta på åsså ska man 

begränsa dom och när det är prov ska man stänga av hela nätet just den timmen 

och såna här saker så att det… Vi måste tänka på något annat sätt!” (L1) 

Detta förstärker bilden av konflikt eller kontradiktion mellan de regler som sätts upp 

inom aktiviteten och de mål eller objekt som eftersträvas i form av ökad 

digitalisering. Något som också tycks hindra lärarna att nå själva objektet med 

aktiviteten. Med andra ord, skolorna sätter sina egna policys och regler kring 

användningen av digital teknik och dessa går många gånger åt motsatt håll i 

jämförelse med regeringens och skolverkets krav på ökad digitalisering. Lärarna 

själva upplever att de hamnar mittemellan och vet inte hur de ska tillmötesgå de olika 

kraven för att uppnå det önskade objektet. Något som tydligt framkommer i 

intervjuerna med matematiklärarna under är att tilltron till de beslutsfattande 

instanserna i skolans värld är låg. Kommunikationen mellan lärare och beslutsfattare 

förefaller vara obefintligt och från dessa matematiklärares synvinkel saknar 

beslutsfattarna helt förankring i den verkliga världen ute i skolorna. ”De borde va lite 

mer på utifrån forskning och kunskap å erfarenhet man gör förändringar, inte på 

grund av nyckfulla politiker som ska tjäna poäng på olika saker. Det är galet!” (L6) 

Vidare beskriver lärarna en känsla av att allting ska gå så fort idag. Förändringar 

kastas in och sedan försvinner de igen lika fort, detta bidrar ytterligare till känslan av 

att de styrande instanserna inte förstår vad det innebär för lärarna som är tvungna att 

genomföra alla förändringar. Detta tyder även på att vissa lärare inte ser 

digitaliseringen som en långsiktig och rotad aktivitet utan snarare som ännu ett infall 

från politikernas sida för att blidka allmänheten inför kommande val. ”Så det känns 

ju som att många gånger ålägger dom saker och ting och många gånger går det 

går på galet för fort…” (L8) Även om tanken från regeringen och skolverket är god så 

upplever lärarna att de siktar mot fel mål och dessutom genomför det på fel sätt. 

Skolverket och lärarna förefaller ha olika syn på vad objektet är och hur vägen dit bör 

se ut. Detta leder i sin tur till att objektet missas och kontradiktionerna mellan lärare 

och skolverkets aktivitet växer. Otydliga riktlinjer och dubbla budskap tycks även leda 
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till osäkerhet och förtroendet för skolans styrande instanser brister vilket skulle 

kunna leda till att utvecklingen i undervisningen backar snarare än går framåt. 

Osäkerheten tyder även på att vissa lärare söker sig tillbaka till en trygg punkt vilket i 

detta fall innebär en återgång till den traditionella undervisningsaktiviteten med en 

rädsla gentemot digitalisering och teknologi som nya medierande verktyg. 

Gemenskap 

Det tredje temat behandlar matematiklärarnas upplevelser kring den gemenskap som 

finns, dvs. lärarlag, elevrelation, skolgemenskap etc. Bland annat tar detta tema upp 

hur lärarna upplever sin digitala kompetens samt kontradiktionerna som uppstår i 

och med lärarnas skilda åsikter om objektet, dvs. digitaliseringen av 

matematikämnet.   

 

Modell 3. 

Skolans digitalisering är något som framförallt åläggs lärarna att genomföra, med 

hjälp av styrdokument och läroplaner. Åsikterna bland matematiklärarna är dock 

delade och den egna kompetensen bedöms i många fall som bristfällig. Som tagits 

upp under rubriken ”Regler” upplevs direktiven från skolverket som motsägelsefulla 

och otillräckliga vilket leder till en oro i lärarlagen. ”Det finns ju en oro… en skräck 

bland personalen det är väl kanske mer där vi är i tanken… (de nya 

styrdokumenten)” (L4) Matematiklärarna har idag olika sätt att förstå och tackla 

digitaliseringen på, vilket blivit tydligt för en av matematiklärarna som arbetar som 

springvikarie: 
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”Eftersom dom ville idag att jag skulle ställa mig i dörren och hålla i en korg på 

eleverna kommer in och se till att alla lämnade sina mobiltelefoner i korgen så 

känns de ju som kanske vi inte riktigt är på samma, i samma läge alla lärare 

emellan.” (L1) 

Diskussionerna bland matematiklärarna handlar mycket om den egna digitala 

kompetensen och då framförallt bristerna i den. De upplever att eleverna är bättre 

och har lättare att hantera tekniken vilket i vissa fall leder till rädsla inför att prova 

digitala hjälpmedel. ”Vi funderar väl mest på vårt eget tillkortakommande i det här 

(digitaliseringen).” (L2) Som analysen visar, finns ett uttryckt behov för en 

gemenskap i vilken lärarna kan utbyta erfarenheter, tipsa och digitala verktyg och 

mötas för diskussion och samarbete kring objektet bestående av 

digitaliseringsprocessen. Detta kan förstås som en kontradiktion inom ramen för den 

medierande komponenten gemenskap. Som lärarna uttrycker så saknas en 

medierande kraft i gemenskapen, vilken i sig hade kunnat stötta lärarna i att 

gemensamt uppnå objektet om digitaliserad undervisning. Detta är något som 

skolverket och regeringen skulle behöva avsätta tid och resurser till, om önskemålet 

är en mer digitaliserad undervisning så bör lärarna få tid och möjlighet till att 

utveckla sin digitala kompetens.  

Arbetsdelning 

Det sista temat i vår analys behandlar lärarnas upplevelser av arbetsdelningen och 

lyfter exempelvis fram det missnöje kring arbetssituationen och arbetsbelastningen 

som lärarna gett uttryck för i intervjuerna. Fortsättningsvis, hur arbetsbelastningen 

hindrar dem från att uppnå objektet om en digitaliserad undervisning. 
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Modell 4. 

Matematiklärarna i denna studie uttrycker missnöje över hur läraryrket ser ut idag. 

Upplevelserna som delas med oss handlar, bland annat, om att skolverket och 

politikerna inte tar hänsyn till hur lärarnas arbetssituation ser ut och Skolverket 

lägger nu till ytterligare arbetsuppgifter i ett ämne som redan innan är svårt att 

genomföra på de timmar som finns avsatta. ”Det här är en sak som kommer 

uppifrån som ska... som ska läggas på oss och vi har redan hur mycket jobb som 

helst.” (L6) Detta kan förstås som en konflikt mellan arbetsdelning, subjekt och 

objekt. Lärarna pratar om att yrket handlar mindre och mindre om undervisning och 

mer om administration och socialt ansvar. 

”Vi tar ju över saker och ting som är… de blir ju mer socialt ansvar också över 

familjerelationer å de ska anmälas å kommer de inte hit så ska vi hjälpa till å dra 

deras studiebidrag å få en massa samtal om de från föräldrarna å det känns som 

att vi skulle vilja få jobba mer med vårt jobb…” (L8) 

Det är svårt att vara positiv till nya saker och nya arbetsuppgifter om stödet uppifrån 

upplevs obefintligt och den nuvarande arbetsbördan redan känns enorm. Att sätta sig 

in i nya styrdokument, nya arbetssätt och nya undervisningsmetoder kräver tid.   

”Åsså kommer dom med nåt nytt från ovan och då har man kanske 15minuter en 

gång i veckan man kan titta på det där…” (L6) Upplevelsen hos matematiklärarna är 

att det inte finns någon tid. Att gå en 16h lång kurs på skolverkets hemsida, inom ett 
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område de själva kanske inte har något intresse för, blir svårt att motivera i en 

lärarkår som redan känner sig pressad och åsidosatt av styrande instanser. 

Vad upplever lärarna behövs för att kunna möjliggöra digitalisering av 

matematikämnet? 

Under denna fråga kommer vi lyfta fram matematiklärarnas upplevelser kring vad 

som behöver förändras och/ eller förbättras för att möjliggöra en ökad digitalisering 

av skolan. Frågan ger svar på vilket stöd de intervjuade lärarna önskar erhålla från 

styrande instanser samt vilka idéer och möjligheter matematiklärarna ser med 

digitaliseringen. 

Verktyg 

Lärarna ger exempel på ett antal verktyg, med vilka de anses på ett bättre sätt kunna 

uppnå objektet om en digitalisering av matematikundervisningen. Dessa verktyg 

förstås som viktiga och med kraft att kunna mediera aktiviteten för såväl lärare som 

elever. Några av dessa beskrivs nedan. 

De matematiklärare vi talat med under arbetet med denna uppsats är överlag positiva 

till skolans digitalisering samt den ökade tillgången till digitala verktyg och 

hjälpmedel. Något som lärarna saknar och gärna skulle se mer av är dataspel 

relaterade till matematikämnet. Spel som utgår från läroplanen och gärna går att 

använda även på mobiltelefoner. ”Det (spel) är skitbra! Men det finns för dåligt 

kopplat till området, i matten skulle dom (spel) ju vara mer utifrån läroplanen.” 

(L2) Matematikportalen som Gleerups nyligen lanserat får positiva recensioner av de 

matematiklärare vi talat med, framförallt tack vare att den är adaptiv och har en 

användarvänlig utformning.  

”Då är ju det här matematikportalen så fantastisk för det är ju så lätt för dom 

(elever) att konstatera att jag har problem med bråk så då väljer jag att hålla på 

med bråk. Men om nån annan har problem med geometri så väljer dom att hålla på 

med det… och dessutom så är det adaptiv så den blir automatiskt svårare och den 

är väldigt användarvänlig.” (L3) 

Något som lärarna lyfter fram under intervjuerna är de enorma möjligheter som finns 

i digitala verktyg exempelvis genom spel där eleverna skulle kunna skapa en avatar 

och gå in i en fiktiv värld för att utföra uppdrag och uppgifter relaterade till 

matematikämnet. En annan fördel med de digitala verktygen är deras möjligheter att 
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låta eleverna använda flera sinnen; både ljud, bild, text och tal kan användas till 

samma uppgift och därmed nå fler elevgrupper. ”Jag skulle vilja att man kunde gå in 

i en värld och få bra exempel å det skulle kunna vara dataspel.”  (L2) ”Dom här 

(spel) har ju alla möjligheter att ge till flera grupper så att jag tror det är… jag tror 

det är hur bra som helst och gärna på mobiltelefonen.”  (L6) Överlag så är lärarna 

positiva till de möjligheter som öppnas tack vare digitaliseringen och förslagen kring 

hur digitala verktyg skulle kunna användas och utformas är många. Ett samarbete 

mellan lärare, läromedelsföretag och spelutvecklare vore ett bra steg att ta för att 

utveckla och utforma digitala verktyg inom matematikämnet.  

Regler 

Intervjuerna tyder på att det finns behov av ett antal regler som kan ge styrning åt 

aktiviteten och objektet. Skolverkets nya styrdokument och reviderade läroplaner är, 

enligt de intervjuade lärarna, förvisso på rätt väg men lyckas inte styra aktiviteten 

mot det önskade objektet. 

Gällande huruvida dom nya styrdokumenten är något positivt för matematikämnet 

eller inte menar en av lärarna att; “Matten har ju utvecklats och programmering är 

en del av det, så det är klart att det ska in.” (L5) Problemet med skolverkets nya 

styrdokument förefaller därmed inte framförallt vara själva programmeringen utan 

snarare att riktlinjerna är för vaga och inte tydliggör på vilket sätt det ska in. 

Matematiklärarna efterfrågar tydligare mål för och ett syfte med införandet av 

programmeringen, på samma sätt som det övriga innehållet i matematiken är 

detaljstyrt. ”Vi har ju styrdokument som detaljstyr matten, men inte 

programmering.” (L2) 

Ett annat problem som lyfts fram är skolverkets förmåga att lägga till nya saker i 

ämnets innehåll men inte åtfölja det med resurser alternativt plocka bort något 

annat. Det tillkommer arbetsuppgifter som lärarna förväntas pressa in i ett redan 

fullt tidsschema vilket i längden blir ohållbart. På detta ser matematiklärarna endast 

en lösning; ”Jag tror att skolverket kommer få ta ett steg tillbaka det tror jag.” (L6) 

Antingen måste matematiklärarna avlastas inom delar av sina arbetsuppgifter eller så 

måste skolverket ta ett steg tillbaka och inse att det inte ryms fler delar på de timmar 

som finns avsatta.  
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Arbetsdelning 

För att komma runt problematiken med lärarnas upplevda kompetensbrist inom 

digitala verktyg kom idéen om att vända på undervisningen fram. Om nu eleverna är 

så pass mycket bättre, som lärarna upplever det, på den digitala tekniken än vad 

lärarna är så kanske det är eleverna som ska undervisa lärarna istället. Detta kan ses 

som en möjlighet för elever och lärare att tillsammans utveckla sina kunskaper inom 

programmering exempelvis.  

”Fick man ha den infallsvinkeln istället att eleverna fick visa… om man kunde utgå 

från deras kunskaper och använda det i skolan och fortsätta då tror jag man skulle 

kunna skapa riktiga kunskaper. Men så har ju aldrig skolan fungerat…” (L4) 

Detta skulle kunna innebära eller förstås som att eleverna fick en annan roll i 

aktiviteten och i gemenskapen. Den ökade digitaliseringen innebär ändrade 

förutsättningar, något som borde gälla även inom skolans värld. I intervjuerna med 

några matematiklärare förefaller det som att lärarna är medvetna om detta och 

dessutom, i de flesta fall, redo för dessa förändringar. För att ha möjlighet att möta 

dessa ändrade förutsättningar och uppnå objektet med en ökad digitalisering behöver 

lärarna tid och resurser. ”Det ska finnas både tid och det ska finnas stöd för 

pedagogerna.” (L4) Matematiklärarna behöver få tid och möjligheter till 

kompetensutveckling och de behöver stöd som möjliggör ändrade 

undervisningsmetoder. ”Som lärare tror jag att man behöver veta vart är vi på väg 

nånstans? Vilka mål har vi med det här?” (L7) 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att identifiera och analysera en utvald del i den pågående 

digitaliseringen av den svenska grundskolan. Studien har fokuserat på hur 

ämneslärare i matematik, årskurs 6-9, upplever hinder och möjligheter med 

digitalisering av matematikämnet. I genomgången av tidigare forskning 

identifierades ett par punkter som föreföll viktiga att ha i åtanke vid digitaliseringen 

av skola och undervisning, exempelvis kompetensbrist hos lärare och vikten av att 

utveckla undervisningen mot en mer elevcentrerad sådan (Sipilä, 2013). De lärare vi 

intervjuat under denna studie bekräftar att kompetensbrist är ett problem när det 

kommer till digitalisering av undervisningen, de bekräftar också det Willermark 

(2018) skriver om att kraven på digitalisering inte åtföljs av riktlinjer och 
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specifikationer kring hur digitaliseringen ska uppnås. Denna studie bekräftar med 

andra ord några av de hinder som uppstår vid digitaliseringen av skolan som varit 

kända sedan tidigare. För att komma vidare i arbetet med en digitaliserad skola bör 

skolverket ta fasta på lärarnas önskan om kompetensutveckling. Utan 

kompetensutveckling för lärarna finns det risk för att de verktyg som implementeras i 

undervisningen inte har önskad effekt. Kunskap om digitala verktyg och dess 

användningsområden bör vara vitala för att uppnå objektet om en digitaliserad 

undervisning. Vad gäller möjligheter så lyfter lärarna bland annat fram möjligheten 

till variation i undervisningen, möjligheten att använda pedagogiska dataspel och de 

digitala verktygens möjligheter till att använda flera olika sinnen samtidigt. Hinder 

och möjligheter med digitaliseringen av matematikämnet utifrån lärarnas synvinkel 

är således identifierade och analyserade.  

Studien utgick från två forskningsfrågor för att besvara syftet. Nedan följer en 

diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning. Detta görs nedan 

under respektive forskningsfråga. 

Vilka kontextuella hinder upplever matematiklärarna relativt 

digitaliseringen av sitt ämne? 

De hinder som lyfts fram i denna studie handlar bland annat om utrustning som inte 

svarar upp mot verksamhetens krav, en organisation som genom oklara regler och 

direktiv inte främjar utveckling samt en kollegial gemenskap som av de intervjuade 

lärarna inte upplevs som tillräcklig. Trots dessa svårigheter upplever 

matematiklärarna, i vår studie, digitaliseringen som något positivt och menar att 

matematikundervisningen behöver utvecklas och att digitalisering är en självklar del 

av detta. De är positiva till att prova nya verktyg. Bland annat tar de upp 

matematikportalen.se och pratar vidare om möjligheterna med pedagogiska dataspel. 

Sipilä (2011) menade att ett skifte från den lärarcentrerade undervisningen till en mer 

studentcentrerad undervisning var nödvändig för att möjliggöra en integrering av 

IKT i undervisningen. Detta skifte har, enligt de lärare vi intervjuat, inträffat. De 

menar att dagens undervisning inte längre bygger på att läraren agerar som sändare 

av kunskap och eleven ses som mottagare utan istället bygger undervisningen på 

delaktighet från eleverna och ett gemensamt utvecklande av kunskap hos både lärare 

och elever. Detta är något som lyfts fram som positivt under våra intervjuer och 

lärarna ser gärna en utveckling där eleverna tar än större plats i undervisningen och 
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där lärare och elever kan utbyta kunskaper mellan varandra. Särskilt givande vore 

detta, enligt tre av de intervjuade lärarna, i förhållande till skolverkets införande av 

programmering i matematikundervisningen. Det skulle då ge lärarna möjlighet att 

utnyttja elevernas redan befintliga kunskaper inom den digitala tekniken, något som 

skulle kunna generera ökad gemenskap mellan lärare och elever.  

Vad upplever lärarna behövs för att kunna möjliggöra digitalisering av 

matematikämnet? 

För att uppnå objektet med en ökad digitalisering inom skolan upplever de lärare vi 

intervjuat framförallt att tid och resurser krävs. Vidare upplever lärarna att de är i 

behov av kompetensutveckling inom digital teknik och upplever sin bristande 

kompetens som ett hinder i relation till de ökade kraven på digitalisering, de 

bekräftar därmed det som både Sipilä (2011 & 2013) och Demiraslan et al (2008) 

redan konstaterat. Vidare efterfrågas, som Willermark (2018) konstaterat, tydligare 

riktlinjer och gemensam policy kring hur skolorna ska hantera och genomföra den 

önskade digitaliseringen. De intervjuade lärarna är alla positiva till möjligheten att 

använda sig av dataspel i undervisningen men upplever att de spel som idag finns 

tillgängliga inte lever upp till deras förväntningar och krav. Lynch (2006), Tall 

(2000) och Sutherland (2004) tog i sina artiklar upp vikten av att se eleverna som 

individer och reflektera över hur tekniken används och i vilket sammanhang, något 

som de matematiklärare vi intervjuat också påpekar. Fördelarna med dataspel och 

digitala verktyg är bland annat deras möjlighet att attestera flera sinnen samtidigt, 

samtidigt menar dessa matematiklärare att dessa fördelar i vissa fall kan innebära 

hinder något som leder till att lärarna önskar dataspel och verktyg som är 

pedagogiskt framtagna och som baseras på den läroplan som råder i 

matematikämnet.  

Avslutande diskussion 

Som det är idag så framstår lärarkåren som inkonsekvent och differentierad i sitt 

hanterande av digital teknik, skolornas policys skiljer sig åt och även bland de 

enskilda lärarna går åsikterna isär när det kommer till digitala verktyg. Ett forum för 

lärarna där de, på ett enkelt sätt, har möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och 

idéer vore önskvärt. Tid till att genomföra detsamma likaså. De matematiklärare vi 

intervjuat är positiva till förändringar, de är nyfikna på ny teknik och de ser 

möjligheter med digitaliseringen men de saknar förutsättningar för att praktiskt 
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genomföra det. De uttrycker önskemål om att faktiskt få jobba med det de är 

anställda för, inte med en massa administrativa och sociala uppgifter utan med 

undervisning av våra barn och ungdomar; ”Jag hoppas att om tio år så får lärarna 

jobba med det dom är anställda för.” (L6) Regeringen och skolverkets framtagande 

av styrdokument och revidering av läroplan inom matematikämnet innebär ett steg 

framåt när det kommer till digitaliseringen av matematikämnet. Målet med de nya 

läroplanerna är bra och ett viktigt steg för att sammanföra skolans digitalisering med 

den ökade digitaliseringen i samhället. Detta tyder på att barn och ungdomar bör 

erhålla kunskaper inom IKT och skolan bör matcha övriga samhällets utveckling. 

Resultaten i denna studie tyder på att utvecklingen går åt rätt håll men att lärarna 

känner sig förbisedda och saknar det stöd och de resurser som krävs för att möta 

samhällets krav på en mer digitaliserad undervisning. Skolverket och regeringen 

skulle således behöva lyssna på och möta lärarna i en diskussion kring hur 

utvecklingen ska gå till och se ut. Som det är nu förefaller det finnas ett antal 

kontradiktioner mellan lärare och styrande instanser, kontradiktioner som skulle 

kunna leda till önskat mål om de tas i beaktande av skolans ledare och 

uppmärksammas som möjligheter. De matematiklärare som intervjuats under 

arbetet med denna studie upplever alla att skolverket och regeringen inte är 

medvetna om hur lärarnas situation faktiskt ser ut och därmed inte heller är 

intresserade av att faktiskt utveckla skolan. Detta är något som i slutändan drabbar 

hela samhället. Vi är, ur vår synvinkel, beroende av en skola som utbildar våra barn 

och ungdomar till att klara av och leva upp till samhällets förväntningar, indirekt är vi 

därmed beroende av lärare som besitter den kompetens och tid som krävs till att 

genomföra och planera denna undervisning. I dagens samhälle är, som vi redan 

konstaterat, digital kompetens nödvändig för att klara av både det vardagliga livet 

men också för att klara av många av dagens yrken. Därmed bör vi se till att de lärare 

som utbildar våra barn och ungdomar får förutsättningar till att genomföra sitt 

uppdrag, exempelvis möjligheter till kompetensutveckling och verktyg som är 

anpassade till sitt användningsområde. Den pedagogiska och ämnesspecifika 

kompetens som matematiklärare besitter borde, enligt oss, användas och inneha en 

central del i utvecklandet av den digitala skolan och de verktyg som där ska användas.  

Det är möjligt att resultaten i denna studie blivit annorlunda om en annan metod än 

intervjuer använts, det är också möjligt att forskare med mer erfarenhet än vad vi har 

hade kunnat utveckla resultaten ytterligare. Området skulle, vad vi kan bedöma, 
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behöva ytterligare studier och då gärna kvantitativa eller med kvantitativa inslag för 

att möjliggöra generalisering samt öka reliabiliteten. Studien behandlar ett 

samhällsviktigt område, det handlar om våra framtida samhällsmedborgares 

utbildning. Avslutningsvis finns en förhoppning att denna studie kan ligga till grund 

för ytterligare studier inom ramen för digitalisering i skola och matematikämnet.  
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Bilaga 1. Samtyckesblankett 

Syftet med den här studien är att identifiera och analysera en utvald del i den pågående 

digitaliseringen av den svenska grundskolan. Studien kommer fokusera på hur ämneslärare i 

matematik, årskurs 6-9, upplever hinder och förutsättningar för digitalisering av 

matematikämnet. Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Umeå 

Universitet.  

Vid sammanställningen av denna studie önskar vi få använda en eller ett par citat från de 

genomförda intervjuerna, citaten kommer anonymiseras och kommer inte kunna härledas till 

specifika personer.  

Känns det okej för dig att vi använder en eller ett par citat från din intervju? 

O Ja, mina citat får användas.  

O Nej, jag vill inte att citat från intervjun används. 

Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter och den kommer spelas in för att underlätta 

analysarbetet. Inspelningarna, samt övrigt material (exempelvis intervjuutskrifter) kommer 

hanteras med största konfidentialitet och obehöriga kommer inte ges tillgång till materialet. 

Efter avslutad studie kommer allt insamlat material förvaras oåtkomligt för utomstående, 

endast den slutliga uppsatsen kommer finnas tillgänglig.  

Du kan närsomhelst och utan förklaring avbryta ditt deltagande i studien och i 

intervjun. 

 

Samtycke gällande deltagande 

Jag (respondenten) har tagit del av ovanstående information samt den information jag delgetts 

muntligen. Jag är medveten om att jag kan avbryta deltagandet utan att behöva meddela orsak. 

Jag har getts tillfälle att ställa frågor gällande mitt medverkande i studien. 

 

Ort och datum: …………………………………….. 

 

…………………………………………….. ………………………………………… 

Signatur respondent   Signatur intervjuare 

 

…………………………………………….. ………………………………………… 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrund  
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Vilket år tog du din lärarexamen? 
- Vilken typ av behörighet har du? (Ämnen, årskurs) 

 
 

Temafrågor 

 Hur ser användningen av digitala hjälpmedel ut? 
 

 Om dataspel används; vilken typ av dataspel används och hur hittas de? 
 

 Vad krävs för att dataspel ska fungera som en givande resurs i undervisningen? 
 

 Krävs någon speciell kompetensutveckling av lärare för att undervisningen ska kunna 
digitaliseras? 
 

 Hur uppfattar du som lärare elevernas respons på digitaliseringen av 
undervisningen? 
 

 Vad anser lärare att det krävs för att dataspel och liknande digitala verktyg ska 
fungera på önskvärt sätt? 
 

 Hur ändras din roll som lärare när undervisningen digitaliseras? 
 

 Hur arbetar ni kollegialt kring digitalisering inom undervisningen, stöttning, utbildning 
av varandra, diskussionsgrupper, tips? 
 

 Hur ser det ut med styrdokument/ policy/ regler kring användande av digitala 
hjälpmedel i undervisningen? 
 

 Hur tror du att undervisningen kommer att se ut i framtiden? Kommer dataspel och 
liknande verktyg få ett större utrymme? 
 

 Kan du se någon anledning till att matematiken har hamnat efter andra ämnen när 
det kommer till digitaliseringen och nya hjälpmedel? I jämförelse med andra ämnen? 

 

 

 


