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1. Inledning    

Digitala verktyg används både i samhället och i skolan med allt större omfattning än tidigare. 

Elever växer nu upp i ett digitaliserat samhälle – ett samhälle som kräver digital 

kompetens (Riksdagen, 2015). Till följd av denna utveckling anser staten att elever bör bli 

utbildade inom digitalisering för att kunna växa upp och medverka i vårt demokratiska 

samhälle. Europiska Unionen (EU) har tagit fram åtta nyckelkompetenser som de anser krävs 

för att kunna anpassa sig till förändringarna i samhället; digital kompetens och matematiskt 

kunnande är två exempel av dessa (Riksdagen, 2015). En effekt av denna digitala 

utveckling är att läroplanen reviderades sommaren år 2018 och att användandet av digitala 

verktyg infördes (Skolverket, 2018). I kursplanen i matematik står det numera att eleverna ska 

kunna göra beräkningar med hjälp av digitala verktyg (a.a.).    

  

Detta har medfört en ny roll för läraren menar riksdagen i sin rapport (Riksdagen, 2015). 

Läraren är inte längre den som har kunskapsmonopol utan hen får en ny roll som innebär att 

stötta, vägleda och hjälpa eleverna värdera information. Det ställer även nya krav på läraren 

vid planering och ordningen i klassrummet. Planeringen har skiftat fokus från 

undervisningsmoment till lärande; alltså, från att tidigare planerat lärandemålet efter 

undervisningsform så planerar läraren nu istället undervisningen anpassat till lärandemålet. 

Ordningen i klassrummet har påverkats då internets möjligheter ger eleverna ytterligare 

distraktioner; därmed behövs det en tydlig struktur i undervisningen kopplad till kursplanens 

mål. Men för att detta ska fungera krävs det att läraren är trygg med de digitala verktygen och 

innehar den digitala kompetens som behövs. Där anser flertalet lärare att ett fortsatt 

utvecklingsbehov finns (a.a.). Forskning visar även att andra faktorer – yttre och inre hinder – 

spelar roll för lärarens användning av IKT (Anderson & Minishew, 2016). Kunskap om dessa 

faktorer kan i sin tur möjliggöra lyckade IKT-integrationer i matematikklassrum.  

  

Eftersom lärare behöver förhålla sig till förändringar i samhället, exempelvis digitalisering, så 

kommer IKT att vara en central del under vår framtida yrkesutövning (Willermark, 

2018). Därför anser vi det viktigt att vi ständigt utvecklar vår digitala kompetens, men även 

att vi lär oss använda verktygen med ett pedagogiskt syfte. Under vår VFU i matematik kunde 

vi ofta se att till exempel applikationer inom matematik användes utan pedagogisk baktanke. 

Det blev något eleverna fick göra när de var färdiga med uppgifterna i läroboken. Detta 
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väckte frågor hos oss huruvida IKT inom matematiken används med ett pedagogiskt syfte och 

om detta påverkas av lärarens digitala kompetens.   
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2. Syfte och frågeställningar    
 

Syftet med arbetet är att granska och analysera forskning gällande användning av IKT i 

matematikundervisningen i årskurs 4-6. Ytterligare ett syfte är att granska hur lärarens digitala 

kompetens inverkar på undervisningen.   

 

Vi har utgått från följande frågeställningar:    

• Hur använder lärare IKT i matematikundervisningen? 

• Vilka faktorer påverkar lärarens möjligheter att använda IKT i 

matematikundervisningen?    
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3. Bakgrund   
 
Nedan följer en kort beskrivning av relevanta begrepp och teoretiska perspektiv för studien, 

som senare kommer att användas i resultatet och diskussionen.    

  

Användandet av IKT i matematikundervisningen är ett relativt nytt område inom skolan. Till 

följd av den digitala utvecklingen som skett i Sverige de senaste 10 åren så har lärarna blivit 

ålagda att använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen (Skolverket, 2018). Sedan 

2010 finns det även skrivet i skollagen att utbildningen ska baseras på vetenskaplig grund och 

att lärare förväntas vara uppdaterade inom sitt ämnesområde (Nordenstam & Alfredsson, 

2017). Därför forskas det mycket kring frågor som: hur lärare arbetar med IKT, hur elevers 

prestationsförmåga påverkas av IKT samt hur lärare fortbildas inom digitalisering 

(Willermark, 2018).    

  

3.1 Undervisning    

Undervisning är ett begrepp som kan beskrivas på flera sätt utifrån olika perspektiv. 

Lindström och Pennlert (2009) beskriver undervisning som en aktivitet ledd av någon och 

som är lärande för någon annan. Ledaren gör medvetna val av innehåll med hjälp av olika 

metoder i syfte för lärande. Fortsättningsvis påpekar författarna att lärare, elev och innehåll 

samspelar med varandra i en didaktisk triangel (a.a.). Två olika pedagogiska tillämpningar i 

undervisningen är lärarstyrd och elevcentrerad undervisning.  Lärarstyrd undervisning, eller 

direkt undervisning, innebär en envägskommunikation där läraren förmedlar kunskaper, 

eleverna får färdighetsträning och där läroboken är en central del i undervisningen 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Elevcentrerad undervisning innebär däremot att eleverna är 

aktiva och själva utformar sitt lärande, genom att själva inhämta kunskap. Genom att stötta 

och vägleda fungerar läraren som en handledare (a.a.).    

    

3.1.1 Traditionell matematikundervisning    

Den traditionella undervisningsmetoden i matematik har i många år varit tyst räkning i 

matematikboken, men är enligt Boaler (2011) inte att föredra. Den undervisningsmetoden blir 

bristfällig om man utgår ifrån läroplanen; som menar att matematik är en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet (Skolverket, 2018). Matematik är även nära 

kopplad till den samhälleliga, tekniska och digitala utvecklingen. Kursplanen i matematik 

inkluderar numera även användandet av digitala verktyg (a.a.). Skolan behöver därför alltmer 
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gå ifrån denna traditionella undervisningen och undervisa med mer varierande 

undervisningsmetoder för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling 

(Boaler, 2011).    

  

3.2 Nyckelkompetenser    

Nyckelkompetenser är ett begrepp som används inom EU för att beskriva olika kompetenser 

som varje enskild medborgare behöver för personlig utveckling, sysselsättning och social 

interaktion (Riksdagen, 2015). Kompetenserna är åtta stycken; där två av dem är digital 

kompetens och matematisk kunnande (a.a.). Digital kompetens är hur väl en individ kan 

använda sig av digitala verktyg och tjänster, samt hur detta påverkar den enskilda 

individens liv att kunna följa med i den digitala utvecklingen i samhället (SOU 

2015:28).  Lärarens digitala kompetens innebär inte enbart tekniskt kunnande, utan även 

lärarens förmåga att rikta elevernas uppmärksamhet mot kunskapsmålen i relation till tekniska 

verktyg och hur detta ska läras ut (Riksdagen, 2015).    

   

3.3 Digitalisering     

Digitalisering innebär att information omvandlas från att vara analog till att vara digitalt 

representerad. Idag drivs det svenska samhället till stor del av digital teknik. Digitaliseringen 

påverkar både samhälle och individ. Effekterna av denna nätverkande värld är många och 

digital kompetens blir allt viktigare för att som individ kunna fungera i samhället 

(Nationalencyklopedin, u.å).    

 

3.3.1 Digitala verktyg    

Vidare möts vi av en ständig närvaro av mobiltelefoner, surfplattor och datorer, som är 

exempel på digitala verktyg (Nationalencyklopedin, u.å). Digitala verktyg används allt mer i 

skolans undervisning och innefattar bland annat programmeringsprogram, Ipads, digitala 

läroböcker och projektorer. De digitala verktygen kräver ingen kommunikation utan innebär 

enbart att de är digitala.  

 

3.3.2 IKT  

När det talas om digital användning i skolan används ofta begreppet informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) (Lärarnas tidning, 2019). Att begreppet IKT används i skolan 

beror på att det då finns en kommunikation mellan människor tillsammans med det digitala. 
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Flipped classroom är ett exempel på när IKT används i undervisningen; eleverna får då ett 

digitalt material som de antingen får ta del av under lektionen eller fått i förväg. Detta 

material diskuteras och reflekteras sedan genom en dialog i klassrummet 

(Nationalencyklopedin, u.å).  

 

3.3.3 Skillnaden mellan digitala verktyg och IKT  

Digitala verktyg och IKT är två begrepp som ofta används som synonymer, men det är inte en 

korrekt användning. Digitala verktyg är något som är digitalt och som inte nödvändigtvis 

kräver kommunikation. När begreppet IKT däremot används, så syftar det på en 

kommunikation mellan människor tillsammans med exempelvis ett digitalt verktyg som ger 

information.  

   

3.4 Teoretiskt perspektiv  

Detta avsnitt behandlar de teoretiska perspektiven inom didaktik som kommer 

att användas senare i diskussionen av denna studie. Enligt Linström och Pennlert (2009) är 

didaktik läran om undervisning. Därför kommer detta avsnitt redovisa några teorier som berör 

undervisning. De didaktiska perspektiv som kommer att redovisas är: de tre didaktiska 

frågorna, den didaktiska triangeln och en modell för analys av verksamheten.  Vad, hur och 

varför är tre frågor som spelar en viktig roll i det didaktiska perspektivet. Vad undervisningen 

ska handla om samt vad eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot bearbetar den första 

frågan, vad. Den andra frågan, hur, behandlar undervisningsprocessen; det vill säga, hur 

innehållet ska behandlas och bearbetas. Den tredje och sista frågan, varför, behandlar vad 

syftet är med valet av innehåll och metod. Dessa tre frågor och faktorer samspelar med 

varandra och påverkar undervisningen (a.a.).   

  

Kroksmark beskriver i Lindström & Pennlert (2009) ett annat didaktiskt perspektiv är där 

mötet mellan lärare, elev och innehåll ses som centrala relationer i den didaktiska triangeln; 

triangelns tre hörn samspelar på det sättet att alla har en relation till varandra. Läraren behöver 

ämnesspecifik kompetens, social kompetens samt didaktisk kompetens för att kunna utöva sitt 

yrke. Vad gäller eleven behöver den en relation till läraren och rikta sin uppmärksamhet mot 

det specifika undervisningsinnehållet. Då kan en relation skapas som möjliggör lärande 

(a.a).  Däremot finner man en rad andra faktorer som spelar in och som behöver tas med i 

resonemanget, då modellen för den didaktiska triangeln inte berör undervisningens kontext 
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(Imsen, 1999). Imsen (1999) menar att den didaktiska triangeln inte borde avskrivas, men att 

den behöver kompletteras med ytterligare faktorer som påverkar undervisningen. Denna 

modell kallar Imsen för en strukturalistisk modell för analys i samhället, som behandlar fler 

påverkande faktorer för undervisningen. Staten, lokalsamhället, skolan och klassrummet är 

faktorer som ömsesidigt samverkar med varandra och påverkar hur undervisningen ser ut. 

Staten styr indirekt det som sker i våra klassrum genom fördelning av ekonomi och 

utformning av våra läroplaner.  En annan faktor som påverkar undervisningen är 

lokalsamhället. Lokala närområden, föräldrars förväntningar och attityder samt om skolan är 

belägen i staden eller ute på landsbygden är faktorer som påverkar hur 

klassrumsundervisningen är utformad. Dessutom styr även skolan som organisation hur 

verksamheten i klassrummet ser ut genom sin ledning och vad de har för grundläggande 

pedagogiska idéer, materiella ramar, lärarnas attityder och tolkningar av läroplanen. Den 

fjärde faktorn i den strukturalistiska modellen är klassrummet och det är utformat efter den 

didaktiska triangeln där lärare, elev och lärostoff samverkar med varandra (a.a).  Nedan 

presenteras den modell (bild 1) av Imsen som nämnts ovan, som visar olika faktorer och hur 

de påverkar varandra i undervisningen.  

 
Bild 1. Modellen är tagen från Imsen (1999) och beskriver faktorer som påverkar 
undervisningen 
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4. Metod    

Nedan beskrivs tillvägagångssättet av litteratursökningen och urval av artiklar. Vidare 

presenteras även en tabellöversikt av de utvalda artiklarna och en metoddiskussion.    

   

4.1 Litteratursökning    

Vår uppsats kan räknas som en litteraturstudie, vilket innebär att man systematisk söker och 

kritiskt granskar befintlig tidigare forskning och arbeten inom ett valt område (Eriksson-

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Frågor ställs till litteratur istället för till människor. 

En litteraturstudie är alltså en sammanställning av andra forskares arbete 

inom det problemområde som man undersöker och har frågeställningar till. 

Informationskällor till arbetet bör komma från data som bygger på vetenskapliga 

rapporter och vetenskapliga tidskrifter. Strategin för sökningen ska även beskrivas och 

redovisas i arbetet (a.a).    

  

Vi använde oss till störst del av databassökning för att hitta artiklar. Databaserna som 

användes var Unisearch och ERIC. Unisearch är Linköpings Universitets sökningsverktyg, 

som är en sammanställning av flera databaser. ERIC är en förkortning av 

“Educational Resources Information Center” och är en bred databas för pedagogik och 

psykologi (Barajas m.fl. 2018). Vi sökte även på svenska databaser: Swepub och Libris, detta 

för att försöka hitta svensk forskning på ämnet. För att bredda vår sökning använde vi oss 

även av manuell sökning. Enligt Barajas m.fl. (2013) finns det olika sätt att söka manuellt 

men det första steget är vanligtvis att studera en utvald artikels referenslista. Därför valde vi 

att läsa igenom referenslistan på en av de artiklarna vi valt ut för att få fram ytterligare artiklar 

inom samma problemområde. 

  

4.2 Avgränsning och urval    

Under vår sökning av artiklar valde vi att göra följande avgränsningar: (1) 

undervisningsområde, (2) lärarperspektiv, (3) elevernas ålder, (4) artikelns ålder. Matematik 

är det undervisningsområde som behandlas. De artiklar vi avgränsade oss till utgick från 

lärarens perspektiv; vilket innebär att vi valde artiklar där intervjuer och olika tester 

gjorts med lärare, inte elever. Eftersom vi kommer att undervisa i åldrarna nio till tolv 

angränsade vi oss till att studera den forskning som behandlar lärare som undervisar dessa 

åldrar, men även något yngre och äldre elever. Den fjärde och sista avgränsningen vi förhöll 
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oss till var artikelns ålder. Eftersom arbetets område berör digitalisering i skolan, något som 

är ett förhållandevis nytt område, valde vi att endast använda oss av artiklar som inte fick vara 

äldre än tio år gamla.   

  

Förutom dessa avgränsningar, valde vi även att alla artiklar skulle vara peer reviewed. Med 

det menas att artiklarna är kritiskt granskade innan de publiceras, de håller alltså en 

hög vetenskaplig standard och akademisk nivå (Eriksson-Barajas, 2013). Vidare använde vi 

oss av en kombination med sökord så som: “mathematics”, “math” “ICT”, “teacher”, 

“middle school”, “digital”, “app” ”education” och “integration”. Vilka sökord som valdes och 

hur de kombinerades varierade under sökningarna. Dessutom valde vi att använda oss av 

engelska ord som sökord, då det gav oss ett bredare utbud. En exakt redovisning av de olika 

sökkombinationerna finns i tabell 1.    

  

Som tidigare nämnt så användes främst databassökning, men en av artiklarna valdes ut genom 

manuell sökning. Detta skedde genom att vi läst en utvald artikels referenslista, dock fann vi 

även denna artikel genom databassökning. Av de artiklar vi fick fram genom våra sökningar 

gjordes ett urval med hjälp av flera urvalsprocesser. I första urvalet fokuserade vi på 

artiklarnas rubrik och dess relevans till vårt valda ämne. I det andra urvalet läste vi abstraktet 

på de artiklar vi valt ut och valde efter det bort de artiklar vi inte ansåg svara på våra 

frågeställningar. Efter denna process landade vi på 27 artiklar. I det tredje och sista urvalet 

gjordes en fulltext-läsning på de 27 valda artiklarna och efter det valdes 11 artiklar ut till vår 

studie.     

  

Efter vårt urval hade vi slutligen tio artiklar som skulle bearbetas. Detta skedde i tre steg där 

vi först delade upp artiklarna mellan oss för läsning och bearbetning. Sedan sammanfattade vi 

artiklarna för varandra där vi fokuserade på syftet, metoden och resultatet. I det tredje och 

sista steget bearbetade vi alla artiklar tillsammans för att hitta samband och koppling mellan 

de utvalda artiklarna som sedan kunde användas i vår analys av resultat samt i 

diskussionen. Denna bearbetning resulterade i fyra olika underrubriker i resultatet.  
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Tabell 1. Tabellen presenterar de tio artiklarna sorterade efter publicerings år   
Författare    Titel    År   Land   Databas   Sökord   Metod    Sökt

räffa
r   

Aslan, Aydin; Zhu, 
Chang   

Starting Teachers' Integration of ICT 
into Their Teaching Practices in the 

Lower Secondary Schools in Turkey    

2018   Turkiet   ERIC   ict integrati
on math   

Fråge- 
formulär  

97   

Kiru, Elisheba W.  
  

Mathematics Teachers’ Use of Inform
ation and Communication 

Technologies: An 
International Comparison   

2018    USA   ERIC    ict integrati
on teachers 

math  

Fråge- 
formulär    

343   

Rana, Karna; 
Greenwood, Janin
ka; Fox-Turnbull, 

Wendy; Wise, 
Stuart   

A Shift from Traditional Pedagogy in 
Nepali Rural Primary Schools? Rural 

Teachers' Capacity to Reflect ICT 
Policy in Their Practice   

2018   Nepal   ERIC   ict  
math 

instruction  
digital    

Observation
er, 

intervjuer,  
Analys av 
rapporter  

30   

Alsaeed, Maha Sa
ad   

Using the Internet 
in Teaching Algebra 

to Middle School Students: 
A Study of Teacher Perspectives and 

Attitudes   

2017   Saudi 
Arabien   

ERIC   math 
middle 

school ict   

Fråge-
formulär   

259   

Kalonde, Gilbert   Rural School Math and Science 
Teachers' Technology Integration 

Familiarization   

2017   USA   ERIC   interventio
n study 
math  

technology 
  

Fråge- 
formulär   

475   

Bourboru, 
Maryam; 

Masoumi, Davoud 

Practise what you preach: The 
interactive whitboard in preschool 

mathematics education  

2016 Sverige ERIC Education 
digital 

mathematic
s 

Intervjuer 
och 

observatione
r 

9 

Minshew, Lana;    
Anderson, Janice   

Teacher self-efficacy in 1:1 iPad 
integration in middle school science 

and math classrooms   

2016   USA   Unisearch   mathematic
s education  

teacher    

Intervju   125   

Drew, Polly   Exploring the Relationship between 
the Use of Technology with Enacted 
Tasks and Questions in Elementary 

School Mathematics.   
   

2016   USA   Unisearch   math 
education 
teacher ipa

d   

Observation
er,  

Intervjuer   

21   

Jahnke, Isa; 
Kumar, Swapna   

Digital Didactical Designs: Teachers' 
Integration of iPads for Learning-

Centered Processes   

2016   Danmark   Unisearch   app math 
middle 
school    

Klassrums 
Observation
er, intervju  

61   

Nimer, Baya'a;   
 Wajeeh, Daher.    

Mathematics Teachers' Readiness to 
Integrate ICT in the Classroom.   

2013   Israel   Unisearch   Mathematic
s Math   

ICT   
teacher   

  

Fråge-
formulär   

54   
   
   
   
   

Tay, Lee Yong; 
Lim, Siew Khiaw; 
Lim, Cher Ping; 

Koh, 
Joyce Hwee Ling   

Pedagogical Approaches for 
ICT Integration into Primary School E
nglish and Mathematics: A Singapore 

Case Study   

2012   Singapore   Unisearch   the 
pedagogica

l role 
digital 
math   

Fallstudie   77   
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4.3 Metoddiskussion    

Nedan följer en diskussion av metoden där vi redogör svårigheter och avvikelser som uppstått 

vid sökning och val av artiklar. Vidare diskuteras uppsatsens brister och förtjänster.   

  

Under vår artikelsökning tillkom en del svårigheter som gjorde att vi var tvungna att avvika 

från våra avgränsningar. En sådan svårighet var att det i somliga artiklar gjordes en generell 

redogörelse av IKT-användningen i undervisningen, som inte var direkt kopplat till 

matematik. Detta valde vi dock att frångå då vi ansåg att studierna ändå var relevanta. 

Ytterligare en svårighet var att lärarna som intervjuades och gjorde testerna i studierna inte 

höll sig inom ramarna för elever från nio till tolv år; de flesta artiklar berörde elever i både 

yngre eller äldre åldrar. Eftersom vår studie fokuserar på lärarens perspektiv valde vi att 

avvika från den avgränsningen och istället bredda urvalet på elevernas ålder.    

  

Slutligen hittades endast en artikel av forskning om IKT i svenska matematikklassrum inom 

den tidsramen vi hade på artiklarna. Swepub och Libris användes för att hitta svensk 

forskning, men enbart en relevant artikel hittades på dessa databaser som vi kunde använda 

oss av. I och med att vi kommer att undervisa i Sverige så ser vi denna avsaknad som en stor 

brist i vårt arbete. Däremot anser vi att resultatet vi fick fram var av god kvalitet då studierna 

är gjorda i många olika delar av världen och ger på så sätt ett brett perspektiv. Avslutningsvis 

anser vi även att trots våra avvikelser är artiklarna som presenterats i tabell 1 användbara och 

lämpliga kopplat till vårt syfte och frågeställningar.    
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5. Resultat    

Nedan presenteras de undersökta studierna, deras metod och resultat. Artiklarna har delats in 

under fyra rubriker efter de teman vi fann när vi analyserade artiklarna: När och 

hur IKT används i undervisningen, påverkande faktorer för IKT-integration, kompetensbehov 

samt lyckad integration.    

   

5.1 Hur IKT används i undervisningen   

Drew (2016) genomförde under ett skolår på en grundskola i USA en studie för att undersöka 

vilka relationer som fanns mellan olika typer av uppgifter, vilka frågor läraren ställde och hur 

användandet av teknologin i matematikklassrummen såg ut.  De undersökta lärarna 

undervisade i förskolan, årkurs 3 och årkurs 4; där studien gjordes med hjälp av observationer 

och intervjuer.  De presenterade digitala verktygen var: iPad, interaktiva skrivtavlor 

och Quizdom clickers. Quizdom clickers är ett verktyg där eleverna får klicka i rätt svar på 

flervalsfrågor och används för att ge lärare och elever direkt återkoppling på grundläggande 

färdighetsbaserade frågor. Studiens resultat visade att iPad-användandet var associerat med 

applikationer där eleverna fick träna sig på att drilla och öva grundläggande kompetenser. De 

interaktiva skrivtavlorna användes ofta för att visa elevers arbeten vid återkoppling, men även 

som stöd när eleverna skulle lösa komplexa och kognitivt krävande uppgifter. Resultatet 

visade slutligen att användandet av de olika verktygen hade en direkt relation med vilka typer 

av matematiska uppgifter läraren gav eleverna. De digitala verktygens användning varierande 

även beroende på hur kognitivt krävande uppgifterna var (a.a.).    

   

En annan studie som undersöker IKT-användningen i matematikklassrum har gjorts 

av Alsaeed (2017). Studien undersöker specifikt hur och i vilken omfattning 

mellanstadielärare i matematik använder internet när de undervisar i algebra, samt vilken 

fördel internetanvändandet har i detta sammanhang. Studien gjordes på totalt nio lärare från 

tre olika skolor i USA; två av skolorna var på landsbygden och den tredje i en tätort. Den data 

som samlades in var genom ett frågeformulär med femton öppna frågor. Ur resultatet 

framgick det att lärarna hade en positiv inställning till att använda internet i sin undervisning, 

däremot förstod de inte när eller hur det kan vara fördelaktigt. Detta visade sig i att lärarna 

ansåg att lärande hemsidor främst var användbara vid bedömning och övning 

av grundläggande kunskaper. Endast en av lärarna använde internet för att leta upp nya 

relevanta textuppgifter till eleverna. Studien visade slutligen att den enda nackdelen alla lärare 
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höll med om var att det inte alltid är applicerbart att använda internet i 

matematikundervisningen på grund av det begränsade antalet datorer som fanns på skolorna 

(a.a.).    

   

Rana, Greenwood, Fow-Turnbull och Wise (2018) har även dem gjort en studie som 

presenterar vanlig IKT-användning, samt olika typer av hinder för användandet av IKT i 

undervisningen. I studien undersöktes fem olika skolor på landsbygden i Nepal. Den gjordes 

med hjälp av observationer, intervjuer och analys av statliga och icke-statliga rapporter, 

nationella politiska uttalanden och andra statliga dokument. Kort innan studien genomfördes 

så drabbades en av skolorna av den jordbävning som ägde rum i april 2015; detta gjorde att 

denna skola tappade sin IKT-infrastruktur. De tre första skolorna som undersöktes hade 

tillgång till bärbara datorer placerade i ett enskilt klassrum, men hade inga internetmöjligheter 

för att få information online. Istället hade datorerna installerade program designade för 

lärande: offline wikipedia, spel, paathmala och e-paath. Innehållet i programmen var kopplat 

till matematik, naturvetenskap, nepali och engelska. Den sista skolan hade tillgång till IKT 

men dessa var oanvända i ett låst laboratorium. Resultatet av studien visade att den främsta 

användningen av IKT verkade vara som en förlängning av läroboken. Lärarna som 

medverkade i studien menade dock att användandet av  

IKT hade skapat en mer elev-centrerad undervisning där eleverna också gavs möjlighet till 

självinlärning. Det hade även skapat en mer aktiv atmosfär och en dialog mellan lärare och 

elever. Däremot kommenterade lärarna bristen på kompetensutbildning i IKT, antalet 

datorer, dålig internetuppkoppling och svårigheten att hitta rätt innehåll från de digitala 

källorna kopplat till läroplanen (a.a.).   

   

Slutligen presenteras en studie gjord av Tay, Lim, Lim och Koh (2012) på en skola i 

Singapore som fokuserade på att söka innovativa undervisningsmetoder som utnyttjar 

tekniken för att engagera elever. Syftet med studien var att undersöka hur IKT hade blivit 

integrerat i lågstadiet i undervisning av engelska och matematik. Detta analyserades genom 

att undersöka forskningsrapporter från de undersökta lärarna och deras lektionsplaneringar, 

intervjua lärarna, gruppintervjuer med elever och en online-utvärdering som eleverna fick 

göra. De intervjuade lärarna var 10 stycken totalt, varav 5 av dessa var matematiklärare i sju 

olika klasser i årskurs 4. Studien gjordes med begreppen lärande från och lärande med IKT. 

Lärande från IKT syftar i denna studie på mer passiva beteenden så som läsning och lyssning; 

medan lärande med IKT är kopplat till aktiva beteenden som exempelvis att skapa och skriva. 



 17 

Resultatet visade att online-frågespel var något som användes när eleverna fick öva 

procedurförmåga, och där både lärare och elev fick direkt återkoppling. Användandet av 

online-frågespelen ansågs vara ett exempel på lärande från IKT. Två exempel på 

lärande med IKT var när eleverna fick lära sig programmering genom programmet Scratch, 

samt skapandet av bildgrafer med hjälp av ett kalkylatorprogram. Slutligen visade resultatet 

att det skiljde sig i vilken utsträckning IKT användes i de sju olika klasserna. Detta framgick 

ur elevernas online-utvärdering; där frågan var hur mycket tid som eleverna användande IKT 

under de olika lektionerna. (a.a.).  

   

5.2 Påverkande faktorer för IKT-integration    

Minshew och Anderson (2015) undersöker i sin studie externa och interna hinder som finns i 

skolan och bland lärare som försvårar integrationen av IKT i matematikundervisningen. 

Denna studie är en del av en större studie och undersökte vilken syn två lärare hade gällande 

de hinder som de stöter på när de försöker integrera IKT i sin matematikundervisning. 

Lärarna blev intervjuade och analyserade av en forskningsgrupp där resultatet visade att de 

lärare som integrerar IKT i sin undervisning endast gör det till en viss grad. Studien visar att 

anledningen till detta är de interna och externa hinder som finns och försvårar integrationen 

av tekniken i klassrummet. De interna hindren är framförallt lärarens attityd till teknik samt 

vad hen har för självuppfattning om sin digitala kompetens. De externa hindren är bristen på 

tillgång till: teknologi, tid, tekniskt stöd och infrastruktur. Dessutom nämns det att trots att alla 

elever har tillgång till exempelvis varsin iPad, så är det viktigt att internetanslutningen 

fungerar som den ska så att alla elever kan vara uppkopplade samtidigt utan 

problem. Studiens resultat visade även att de lärare som har en elevcentrerad undervisning har 

lättare att integrera teknik i klassrummet än de som har en lärarcentrerad undervisning (a.a.).   

   

Även Aslan och Zhu (2018) undersökte i sin studie vilka faktorer som påverkar integrationen 

av IKT bland lärare. I studien gjordes både kvantitativa och kvalitativa undersökningar där 76 

nyblivna gymnasielärare i Turkiet fick svara på öppna frågor som ställdes till dem under 

intervjuer. Lärarnas svar på frågorna analyserades med kvalitativ dataanalys. De undersökta 

lärarna menar att de bör få tillgång till IKT-resurser för att effektivisera sin undervisning inom 

digitalisering. Ett hinder som framkom ur studien var lärarens kompetens; även om de har 

grundläggande kunskap inom teknik räcker det inte till för att kunna undervisa genom IKT i 

lärande syfte.  Ett annat hinder som nämns i studien är bristen på hårdvara och programvara, 
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där en bidragande faktor till detta hinder är ekonomiska resurser. Det tredje hindret 

som beskrivs i undersökningen är läroplanen då de flesta lärarna tycker att innehållet 

i läroplanen tar upp mycket tid och att de inte har någon tid över till digitaliseringen. 

Läroplanen bygger på föreskrivna scheman och lärarna menar att IKT-användningen måste få 

större utrymme i både läroplanen och bedömningssystemet. Resultatet visade att pedagogisk 

kunskap och upplevd digital kompetens är viktiga faktorer som förutsäger lärarnas integration 

av IKT i sin undervisning (a.a.).    

   

En studie som kontrasterar sig till ovanstående studier är Baya'a och Dahers (2013) studie där 

de undersökte lärares inställning och syn på IKT i matematikundervisningen. Studien gjordes 

på 475 arabiska grundskolelärare i Israel med hjälp av frågeformulär. Resultatet visade att 

majoriteten av de lärare som medverkade i studien hade en positiv inställning till att integrera 

teknik i sin undervisning, samt att de hade en positiv uppfattning om sin egen digitala 

kompetens (a.a.).   

 

Ytterligare en studie som visade på en positiv inställning till användet av IKT – specifikt 

internativa skrivtavlor – var en studie gjord av Bourbour och Masoumi (2016). Studien är 

gjord på fyra förskolelärare i två skolor i Göteborg och gjordes med hjälp av intervjuer och 

observationer. Forskarna undersökte lärarnas resonemang kring integration av interaktiva 

skrivtavlor i matematikklassrum, samt hur de strukturerade deras matematiska aktiviteter när 

de använde interaktiva skrivtavlor. Resultatet visade att lärarna var positiva till användandet 

av de interaktiva skrivtavlorna i sin undervisning då detta gjorde det möjligt för lärarna att ta 

hänsyn till elevernas olika sätt att lära sig matematik på, kunde öka elevernas engagemang i 

problemlösande situationer och kunde behålla barnens intresse för lärande (a.a.).  

   

5.3 Kompetensbehov    

Aslan och Zhu (2018), som nämnt ovan, diskuterar fortsättningsvis att pedagogisk kompetens 

spelar roll i användandet av IKT och även vikten av fortbildning inom IKT. De flesta lärarna i 

studien ansåg att de har grundläggande kompetens inom IKT, men att det inte är tillräckligt 

för att tillämpa IKT inom undervisning för lärande. De medverkande lärarna i studien 

konstaterar att undervisning inom IKT borde införas mer effektivt i lärarutbildningen. 

Resultatet i studien visade även att lärarna ansåg att de behöver få fortbildning inom 

IKT kopplat till matematik, så att de kan integrera IKT i sin matematikundervisning (a.a.).    
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En annan studie som behandlar lärarens kompetens inom IKT har gjorts av Kalonde (2017) 

och gjordes på mellanstadielärare i ett landsbygdsområde av Illnios i USA. Syftet med studien 

var att undersöka lärares integration av IKT i klassrummen, samt identifiera behoven av 

kompetensutveckling inom IKT. Det var 63 stycken lärare som deltog i studien och deras 

undervisningsområden var matematik och naturkunskap. Studien bestod av ett frågeformulär 

med öppna frågor där svaren sedan analyserades kvalitativt. Ett fåtal lärare hade fått digital 

kunskap via sin lärarutbildning men detta var enbart på en grundläggande nivå. Lärarna 

indikerade att deras digitala kompetens framförallt kom genom självinlärning och de använde 

verktyg så som Smart boards, PowerPoint, Verniers, Microsoft Office och Web designs. 

Resultatet visade att lärarna hade en god uppfattning om sin egen digitala kompetens, däremot 

menade de att detta till största del berodde på deras personliga interaktion med teknologi 

(a.a.).   

 

Även Bourbour och Masoumi (2016) visar i sin studie, som beskrivits under föregående 

rubrik, att lärarens digitala kompetens påverkar hur läraren integrerar IKT i sin undervisning. 

På vilka sätt som lärarna använde de interaktiva skrivtavlorna skiljde sig mellan lärarna, där 

framförallt en av lärarna utmärkte sig. Den läraren skapade sina egna uppgifter utifrån 

elevernas intressen, medan de andra använde redan tillgängliga resurser. Genom att utnyttja 

elevernas intressen lyckades denna läraren behålla elevernas motivation till högre grad än de 

andra lärarna. Något Bourbour och Masoumi (2016) påpekar här är att den läraren var den 

enda av de observerade lärarna som hade deltagit i tre fortbildningar om användningen av 

interaktiva skrivtavlor. De andra deltagarna hade utvecklat sina kompetenser om interaktiva 

skrivtavlor med hjälp av kollegor och genom att själva pröva sig fram utifrån olika online-

resurser och användarhandböcker (a.a.).   

   

Slutligen jämför Kiru (2018) användandet av IKT i matematikundervisningen i åtta länder, 

men även undersöker faktorer som förutsätter IKT-användningen. De som undersöktes i 

studien var 6 570 lärare från åtta länder som svarade på frågor i ett frågeformulär.  De 

länder som deltog i undersökningen var: Australien, Finland, Lettland, Mexiko, Portugal, 

Rumänien, Singapore och Spanien. Resultatet av studien visade att det fanns stora skillnader i 

vilken utsträckning IKT användes i matematikundervisningen i de olika länderna. Dessa 

skillnader kan förklaras genom de olika ländernas policyer för IKT-användning samt 

lärarnas attityder och övertygelser. Portugal visade det hösta resultatet på IKT-
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användningen till skillnad från Finland som visade det lägsta resultatet. Dessutom undersökte 

studien variabler som förutsatte IKT-användning så som lärarsamarbete, lärarkompetens, 

lärares självuppfattning inom matematik och professionell utveckling i IKT (a.a.).    

   

5.4 Lyckad integration av IKT   

Jahnke och Kumar (2016) har gjort en studie på hur iPads integrerats i undervisning.  Studien 

är gjord i 15 danska klassrum med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer med 

lärarna. De undersökta lärarna undervisade i olika ämnen från förskoleklass till nian. Fem 

exempel presenteras i studien på hur lärare integrerade iPads i deras klassrum och resultatet 

visade att lärarna hade ett fokus på: produktion eller kreativitet, lärande som en process, elev-

återkoppling och klassrumsdiskussioner. En av dessa exempel var en matematiklektion i en 

årskurs två där eleverna fick göra en räknesaga eller ett problem med hjälp av en applikation 

som heter ”the Strip Designer App”. Första delen av lektionen var mer traditionell utan iPads, 

men sedan användes de kreativt då eleverna bland annat fick själva ta kort med iPaden för att 

sedan använda bilderna i sagan. Studien visade att lärarna i studien var väl medvetna om hur 

iPads kunde användas i relation till lärandemålen (a.a.).    

   

5.5 Sammanfattning av resultaten    

Ovanstående studier har visat att IKT används i undervisningen på olika sätt och med olika 

syften. I Drews (2016) studie framgick det att valet av IKT kunde kopplas till vilka typer av 

uppgifter som läraren gav eleverna. Alsaeed (2017) har i sin studie visat att i de undersökta 

lärarnas undervisning av algebra utnyttjade de till största del internet vid bedömning eller 

färdighetsträning av grundläggande kunskaper. Rana m.fl (2018) menar att på landsbygden i 

Nepal används IKT främst som en förlängning av läroboken, men har skapat en mer 

elevcentrerad undervisning. Även Tay m.fl (2012) redogör flera olika sätt som IKT används i 

undervisningen genom exempelvis online-frågespel, programmeringsprogrammet Scratch och 

ett kalkylatorprogram.    

  

Vidare visar resultaten att det finns flera hinder som försvårar integrationen av digital teknik i 

skolan. Både interna och externa hinder tydliggörs i Minshew och Anderson (2015) samt 

Aslan och Zhu (2018). Exempel på de interna hinder som finns är lärarens egna attityd 

gentemot användning av IKT samt lärarens självuppfattning om hens digitala kompetens. De 

externa hindren är något läraren själv oftast inte kan påverka såsom tillgång till datorer, 
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internetuppkoppling och skolans ekonomi (a.a.). Kalonde (2017), Aslan och Zhu (2018) 

betonar i deras studier att lärarutbildningar borde bli bättre på att undervisa om IKT samt att 

den undervisningen bör ske med koppling till respektive ämne. Dessutom visar 

undersökningar att lärare som anser sig själva ha digital kompetens inte vet hur de ska 

använda sig av den i ett undervisningssammanhang. Studierna poängterar även vikten av ett 

samspel mellan den digitala kompetensen, den didaktiska kompetensen och den 

ämnesspecifika kompetensen; dessa kompetenser är beroende av varandra för en lyckad 

undervisning inom IKT. Två studier (Baya'a & Daher,2013; Bourbour & Masoumi, 2016) 

skiljer sig däremot till de andra i att lärarna i dessa studier hade en positiv inställning 

till användet av IKT. I Kirus (2018) studie gjordes en internationell 

jämförelse av användandet av IKT i matematikundervisning, där även resultatet visade olika 

faktorer som påverkar IKT-användningen. Slutligen har Jahnke och Kumar (2016) gjort en 

studie som visar flera exempel på hur IKT kan integreras i undervisningen med ett 

genomtänkt pedagogiskt syfte.    

   

I studien gjord av Tay m.fl. (2012) användes begreppen lärande från IKT och 

lärande med IKT; för att sammanfatta resultatet utgår vi från dessa begrepp i tabell 2. De 

interna och externa hinder som framkommit av resultatet sammanfattas i tabell 3.    

  

Tabell 2. Sammanfattning av när och hur IKT används i undervisning  

När och hur    Från IKT   Med IKT   

   • Interaktiva skrivtavlor   

• Online frågespel   

• Applikationer på iPads   

• Offline wikipedia, paathmala och e-

paath   

• Scratch   

• Kalkylatorprogram   

• The Strip Designer App   
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Tabell 3. Sammanfattning av interna och externa faktorer som påverkar IKT-integration  

Faktorer  Interna   Externa  

  • Attityder till IKT  

• Självuppfattning om sin digitala 

kompetens  

• Egna erfarenheter  

• Digital kompetens   

• Tekniska resurser  

• Kompetensutbildning   

• Läroplan  

• Tid  

   

  

Ovanstående tabeller redovisar vad som framkommit ur resultatet av vår studie gällande både 

när och hur IKT används i undervisning, samt faktorer som påverkar integrationen av IKT i 

matematikklassrum.    
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6. Diskussion   

I följande del av uppsatsen analyseras och diskuteras de undersökta studierna i relation till vår 

studies syfte och bakgrund. Diskussionen är uppdelad huvudrubrikerna: Hur IKT används i 

undervisningen, Påverkande faktorer för IKT-integration, Internationell jämförelse, Lyckad 

integration av IKT och en avslutning.    

  

6.1 Hur IKT används i undervisningen    

Inledningsvis kommer vi att behandla hur IKT används i matematikundervisningen, som är 

vår första frågeställning. I Drew (2016), Alsaeed (2017), Rana m.fl. (2018) och Tay m.fl. 

(2012) presenterades exempel på när och hur IKT användes i undervisningen, och där främst i 

matematikundervisning. Tay m.fl. (2012) definierar användningen utifrån begreppen 

lärande från IKT och lärande med IKT. Dessa begrepp framkom ur vårt resultat och vi 

kommer fortsättningsvis att utgå från dem.   

  

6.1.1 Lärande från IKT   

Tay m.fl. (2012) menar i sin studie att lärande från IKT syftar till undervisning där IKT 

används i koppling till mer passiva beteenden så som att läsa och lyssna. Datorsystemet ses 

som handledaren och eleven får öva på grundläggande färdigheter (a.a.). Detta kan även 

kopplas till lärarledd undervisning, där läraren är i centrum och eleverna är passiva lyssnare. 

Exempel på lärande från IKT i studien gjord av Tay m.fl. (2012) var användandet av online-

frågespel. Dessa spel användes i syfte att låta eleverna träna procedur och repetera redan 

förvärvad kunskap (a.a.). Ett liknande resultat fick Drew (2016) i sin studie där även 

applikationer på iPads främst användes för att öva procedur och drilla på grundläggande 

kunskaper. Ytterligare ett exempel på lärande från IKT var när interaktiva skrivtavlor 

användes för att stötta och diskutera i klassen vid kognitivt utmanande uppgifter (Drew, 

2016). Slutligen använde lärarna i Nepal deras IKT mer som en förlängning av läroboken och 

på så sätt blir även där det lärande från IKT (Rana m.fl. 2018).    

  

6.1.2 Lärande med IKT   

Vidare förklarar Tay m.fl. (2012) att lärande med IKT innefattar beteenden av mer aktiv 

karaktär som exempelvis skapande och skrivande. Lärande med IKT skulle då kunna främja 

problemlösningsförmågan hos eleverna, snarare än att återkalla fakta. I denna typen av 

undervisning är eleven mer aktiv och dialogerna mellan eleverna är viktiga 
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(a.a.). Program som visat sig användas för lärande med IKT var Scratch, kalkylatorprogram 

och the Strip Designer App (Tay m.fl, 2012; Jahnke & Kumar, 2016). Dessa program var alla 

av en skapande karaktär där eleverna fick använda flera strategier och lösningarna inte var 

självklara.    

   

6.1.3 Återkoppling och dialog med IKT    

IKT användes även i syfte att kunna ge direkt återkoppling, genomföra klassrumsdiskussioner 

och bedömning (Drew, 2016; Alsaeed, 2017; Rana m.fl. 2018; Tay m.fl. 2012). Online-

frågespel och quizdomclickers hade enligt studierna en god funktion i att dels kunna ge elever 

direkt återkoppling, men även att lärarna snabbt fick en överblick över elevernas kunskaper. 

De interaktiva skrivtavlorna användes också för att kunna diskutera elevarbeten och på så sätt 

skapa en dialog i klassrummet. I nämnda studier så förklarar de deltagande lärarna även 

vikten av dialog under tiden eleverna fick använda de digitala verktygen. Eleverna fick dels 

hjälpa varandra och på så sätt skapades ett öppet klimat i klassrummet, men även relationen 

mellan lärare och elev stärktes genom dialogerna (a.a.).    

  

Vår reflektion kring lärande från och med IKT är att båda perspektiven är viktiga och 

användbara i undervisningen. Huvudsaken är att läraren besvarat de didaktiska frågorna och 

har ett syfte med användningen av just det specifika digitala verktyget. Exempelvis kan 

interaktiva skrivtavlor som används för diskussion av utmanande uppgifter svara på vad- 

och hur-frågan; medan syftet blir att eleverna ska utveckla sin kommunikationsförmåga, som 

svarar på varför-frågan. På motsvarande sätt användes Scratch för att öva 

problemlösningsförmågan hos eleverna. Användandet av IKT blir alltså en fråga om hur och 

vad som ska användas, och behöver även vara kopplat till varför det ska användas.   

   

6.2 Påverkande faktorer för IKT-integration   

Vidare behandlas de faktorer som vi sett påverkar integrationen av IKT i undervisningen. 

Som nämnt ovan kan dessa delas in i interna och externa hinder. Vad lärare har för 

självuppfattning är ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till när det gäller att integrera IKT i 

matematikundervisningen. Genom våra analyser av olika studier framkommer det att de flesta 

lärare har en negativ självuppfattning om sin digitala kompetens (Aslan&Zuh, 

2018; Minshew&Anderson, 2015). Detta medför då ett internt hinder hos lärarna då de kan få 

en negativ inställning till IKT i sin matematikundervisning (Minshew&Anderson, 2015). 
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I två av artiklarna (Baya‘a & Dahers, 2013; Bourbour & Masoumi 2016) fann vi dock en 

avvikelse från ovanstående där resultatet visade en positiv inställning till IKT och i studien 

gjord av Baya‘a & Dahers (2013) hade även lärarna en positiv självuppfattning om deras egna 

digitala kompetens.  

 

Vikten av lärarens roll kan vi se ett exempel på i studien gjord av Tay m.fl. (2012), där 

resultatet visade att det skiljde sig i användningen av IKT i de olika klasserna. Klasserna var 

på samma skola, med samma tekniska förutsättningar, samma läroplan och samma 

bedömningsmetoder; därmed borde enligt forskarna den största faktorn till skillnaden 

vara läraren. Efter intervjuer kunde Tay m.fl. (2012) dra slutsatsen att lärarnas 

personliga IKT-uppfattningar påverkade hur de använde IKT i sin undervisning.  

 

Andra typer av hinder som framkommit av artiklarna vi läst är de externa hinder som finns i 

skolarna, men även faktorer utanför skolan som påverkar hur undervisningen i klassrummet 

ser ut. Imsen (1999) beskriver skolan som en organisation med olika ledningsgrupper som har 

olika pedagogiska idéer och samarbetsförhållanden. Skolorna ser även olika ut beroende på 

deras ekonomi samt hur de väljer att fördela deras resurser. Ytterligare externa hinder som 

kan begränsa IKT-integrationen är staten och lokalsamhället. Staten fördelar de ekonomiska 

resurserna och fastställer läroplanen; lokalsamhället ger olika förutsättningar för 

undervisningen till exempel var skolan är placerad (Imsen, 1999). Skolor ute på landsbygden 

och skolor i stadskärnan fokuserar på olika delar i läroplanen beroende lokala värderingar, 

kultur och miljö (a.a.). Statens påverkan blir tydlig i bland annat Rana m.fl. (2018) där staten i 

Nepal fastställt att undervisningen ska innehålla mer digitala verktyg. Däremot är det i Nepal 

ojämnt fördelat på skolorna i vilken utsträckning de har tillgång till hårdvara, samt brist på 

lärarens kompetens (a.a.). Flera studier framhöll även brist på programvara och otillräcklig 

internetuppkoppling på skolorna (Minshew & Anderson, 2015; Aslan & Zhu, 2018; Rana 

m.fl. 2018).    

   

Ovanstående hinder svarar på vår andra frågeställning vilka faktorer påverkar lärarens 

möjligheter att använda IKT i matematikundervisningen? Dessa hinder hämmar lärarens 

möjligheter att använda IKT i sin undervisning. Efter att ha läst ovanstående studier har vi 

dragit slutsatsen att ur ett globalt perspektiv är de vanligaste hindren lärarens självuppfattning 

och attityd kring IKT, samt lärarens digitala kompetens. Däremot skiljer det sig mellan de 

externa hindren; vissa länder har sämre tillgångar till digitala verktyg, medan andra länder 
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som har datorer eller läsplattor istället kan sakna god internetuppkoppling. Vi har nämnt några 

interna och externa hinder som påverkar IKT-användningen, men dessa är enbart några 

exempel och för att få en helhetsbild av faktorerna som påverkar integrationen av IKT 

behövs ett större sammanhang med fler perspektiv.    

   

6.2.1 Kompetensbehov   

Forskningen vi har studerat menar att lärare idag inte besitter den digitala kompetensen de 

behöver för att kunna använda sig av tekniken i sin undervisning (Aslan & Zhu, 

2018; Kaldone, 2017; Bourbour & Masumi, 2016). Några lärare som anser sig ha digital 

kompetens påpekar dock avsaknaden av att veta hur de ska använda sig av IKT i ett 

undervisningssammanhang (Minshew & Anderson, 2015). Denna brist kan kopplas till en av 

de tre didaktiska frågorna: vad, hur och varför där vi i detta sammanhang behandlar 

frågan hur. Dessa tre frågor är beroende av varandra för en lyckad undervisning och här ser vi 

en avgörande brist som finns hos vissa lärare. Kroksmark poängterar i Pennlert och Lindström 

(2009) att samspelet mellan den didaktiska kompetensen, sociala kompetensen samt den 

ämnesspecifika kompetensen är viktigt för en lyckad undervisning och att dessa kompetenser 

inte kan fungera utan den andra på ett gynnsamt sätt. Från detta kan slutsatsen dras att det 

gäller även när digitalisering integreras i klassrummet; den digitala kompetensen läraren 

besitter behöver samspela med de övriga kompetenserna som behövs i klassrummet. 

Fortsättningsvis drog Kaldone (2017) slutsatsen i sin studie att det fanns ett stort behov av 

fortbildningar inom IKT då teknologin utvecklas varje dag. I flertalet andra studier (Rana 

m.fl. 2018; Minshew & Anderson, 2015; Aslan & Zhu, 2018) framhölls också att 

fortbildningar saknas eller inte är tillräckligt ämnesspecifika och saknar sammanhang i 

undervisningen.    

  

Sammanfattningsvis är lärarens digitala kompetens en viktig faktor som påverkar hur lärare 

integrerar IKT i sin matematikutbildning. Genom detta resonemang får vi även svar på vår 

frågeställning Vilka faktorer påverkar lärarens möjligheter att använda IKT i 

matematikundervisningen? Då den digitala kompetensen hos läraren är en 

väsentlig faktor i integrationen av IKT i klassrummet.    
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6.3 Internationell jämförelse   

Vår undersökning av forskningen visar dessutom internationella skillnader inom IKT-

användning. I Kirus (2018) studie jämfördes olika länders IKT-användning. Länderna som 

deltog i undersökningen var både inom och utanför Europiska Unionen. De länder som det 

skiljde sig mest mellan var Finland och Portugal, varav både länderna är med i 

Europiska Unionen (a.a.). En av nyckelkompetenserna som Europiska Unionen fastställt är 

just digital kompetens; detta ska därmed vara något som varje enskild medborgare ska få 

utveckla (Riksdagen, 2015). Vi anser det därför intressant att det trots detta skiljer sig mycket 

i användningen av IKT inom EU.   

   

Studierna som undersökts i denna uppsats är gjorda på olika platser i världen där några 

exempel är: USA, Nepal, Singapore och Danmark. När och hur IKT används i undervisningen 

skiljer sig mellan dessa länder då Singapore och Danmark kommit längre i sin integration 

av IKT i undervisningen (Tay m.fl. 2012;  Jahnke&Kumar, 2016) än vad de undersökta 

skolorna i Nepal och några platser i USA hade (Rana m.fl. 2018; Alsaeed, 2018). Vi kan inte 

veta exakt orsaken till denna skillnad, men genom att ha läst nämnda studierna har vi kunnat 

se att detta kan bero på både externa och interna hinder.    

   

Sammanfattningsvis finns många faktorer som spelar in i hur långt olika länder i världen 

kommit med integrationen av digitalisering i skolan, och i vårt fall specifikt inom 

matematikundervisningen. Länderna vi studerat har olika läroplaner och dessutom ser 

lärarutbildningarna olika ut i respektive land; med dessa faktorer har vi dragit slutsatsen att 

både läroplanen och lärarutbildningarna påverkar integrationen av IKT och det kan vi även se 

i Imsens (1999) modell (se bild 1). En annan faktor som spelar in är landets ekonomi och 

politik, det vill säga vad landet vill satsa på inom skolan och hur mycket pengar de kan lägga 

på material till skolorna. Förutom tillgänglighet av materiella ting såsom iPads eller läsplattor 

behöver även länderna tillräcklig internetuppkoppling för att kunna integrera digitaliseringen i 

klassrummet. Vi anser därför att de flesta länder har utvecklingsmöjligheter eller kan förbättra 

sin IKT-användning, då de inte besitter alla möjliggörande faktorer som vi berört i detta 

arbete.   
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6.4 Lyckad integration av IKT   

Avslutningsvis kommer vi att diskutera en lyckad integration av IKT i 

matematikundervisningen. Användandet av IKT i undervisningen bör därför kunna besvara de 

tre didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför?    

  

Jahnke och Kumar (2016) visade i sin studie ett exempel på hur en lyckad integration av iPads 

kan se ut i ett matematikklassrum. Det framgick i studien att läraren hade ett elev-centrerat 

perspektiv, fokus låg på kreativitet, läraren hade god digital kompetens och lade stor vikt vid 

dialogen i klassrummet. Lärarna besvarade på de tre didaktiska frågorna genom att veta vilket 

typ av program som kunde användas, på vilket sätt och i vilket syfte. Jahnke och Kumar 

(2016) menar att för att integrationen ska kunna ske som i studien så krävs professionell 

utveckling, samt att lärarutbildningar modellerar liknade integrationer av mobilenheter (a.a.). 

Kopplad till Imsens (1999) modell (se bild 1) kan det alltså ses att staten, som styr 

lärarutbildningar och fortbildningar, har stor inverkan på en lyckad integration av IKT. Den 

enskilde läraren och skolan har en del i hur väl integrationen kan komma att ske, men staten 

med sin kontroll av lärarutbildningar och fortbildningar har även de en stor roll i 

integrationen. Vi håller därför med Jahnke och Kumar (2016) i deras resonemang att en god 

integration kräver väl förberedda nyexaminerade lärare, men också en kontinuerlig 

fortbildning för yrkesverksamma lärare.    

   

6.5 Avslutning    

I den här uppsatsen granskades forskning om när och hur IKT används i 

matematikundervisning, samt vilka faktorer som påverkar integrationen av IKT i 

undervisningen. Efter att ha läst studierna behandlade i denna uppsats har vi fått insikt i dels 

när och hur IKT används i matematikundervisning runt om i världen, samt vilka relationer 

som finns mellan IKT-användningen och lärarens digitala kompetens. Vi har sett att när det 

finns en trygghet och en positiv attityd hos läraren, men även de nödvändiga yttre ramarna, så 

kan IKT användas på ett gynnsamt sätt. Lärarens trygghet kommer genom en utbildning inom 

IKT, som bör vara praktisk och relaterad till matematik. Lärarens attityd gentemot 

digitalisering i klassrummet har visat sig påverkas av kollegor, erfarenheter och lärarnas 

privata användning av digitala verktyg. Även lärarens pedagogiska syn verkar ha inverkan på 

IKT-användningen, då en elev-centrerad undervisning gjort lärarna mer öppna för IKT i 

undervisningen. Den elev-centrerade undervisningen kan göra att lärarna inte är lika rädda för 
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nya undervisningsmetoder. De yttre ramar som påverkar när och hur IKT används är bland 

annat tillgången till datorer eller läsplattor, fungerande internetuppkoppling, digitala program 

kopplade till läroplanen och tid i schemat.  Däremot bör det tilläggas att enbart en digital 

kompetens inte är den enda kompetensen som behövs för god undervisning inom IKT, utan 

det krävs även att läraren besitter en didaktisk och social kompetens (Lindström & Pennlert, 

2009). Genom detta arbete kan vi dra slutsatsen att IKT-användningen ser olika ut i olika 

matematikklassrum och att det finns några faktorer som påverkar detta. Vi kan även styrka 

vårt resonemang genom den teoretiska modellen för verksamhet i klassrummet (Imsen, 

1999). Denna modell (se bild 1) visar olika faktorer som inverkar på hur undervisningen 

utformas och vi kan genom vårt resultat se likartade faktorer som påverkar IKT-

integrationen i matematikklassrummet.  

  

Frågor som väckts i oss efter att ha gjort denna undersökning är bland annat hur det kan skilja 

sig så mycket i IKT-användningen mellan länder inom EU.  Avslutningsvis hade vi önskat att 

det gjordes forskning på svenska skolors IKT-användning inom matematikundervisningen i 

årskurs 4-6, då vi anser det relevant för oss lärarstundeter som inom en snar framtid kommer 

att arbeta inom svensk skola.    
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Bilaga 1 – egen reflektion  

Jag heter Linnéa Jonsson och läser grundlärarprogrammet vid Linköpings Universitet med 

inriktning till årskurs 4-6. Under detta arbete har jag och min skrivkamrat arbetat till största 

del tillsammans när vi har skrivit. Artikelsökningen delade vi upp och försökte hitta minst 

fyra användbara artiklar var. Därefter läste jag någon fler artikel, medan Klara under tiden 

skrev i vår bakgrund. I resultatdelen delade vi upp och skrev hälften av var, men gick sedan 

igenom alla texter tillsammans och formulerade om där det behövdes. Bortsett från den 

uppdelningen har vi tillsammans skrivit och diskuterat under tidens gång.    
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Bilaga 2 – egen reflektion 

Jag heter Klara Dollsén och läser grundlärarprogrammet vid Linköpings Universitet med 

inriktning till årskurs 4-6. Under detta arbete har jag och min skrivkamrat Linnéa Jonsson 

arbetat till största del tillsammans när vi skrivit. Vi började arbetet genom att vi båda gjorde 

artikelsökning och försökte hitta relevanta artiklar till vårt arbete. Sedan fördelade vi de 

utvalda artiklarna  mellan varandra och läste abstraktet för att göra ett urval. Under denna 

process läste Linnéa något fler artiklar än vad jag gjorde. Under tiden Linnéa läste abstraktet 

på artiklarna fokuserade jag på att skriva på vår bakgrund. I metod- och resultatdelen delade 

vi upp och skrev hälften var, men vi gick sedan igenom alla texter tillsammans och 

formulerade om där det behövdes. Bortsett från den uppdelningen har vi skrivit och diskuterat 

tillsammans under tidens gång.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


