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Sammanfattning 

Samhället i stort liksom skolan påverkas av den snabba digitaliseringen. Den digitala 

tekniken skapar nya pedagogiska möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen förändrar 

lärandet i skolan både för elever och personal, både hur vi samtalar och söker lärdom. Vi 

ser en lärarroll i förändring. 

 
Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar lärare, speciallärare och 

specialpedagoger på lågstadiet har kring digitala verktyg i matematik. 

 
Vi har genomfört tio intervjuer med lärare, speciallärare och specialpedagoger. Resultatet 

visar att det finns både positiva aspekter som att de digitala verktygen underlättar för 

inkludering, att elevernas motivation ökar eller att det är lättare att åskådliggöra 

undervisningsstoff liksom negativa aspekter som att det gör eleverna mer isolerade, det 

blir mindre tid till gemensamma diskussioner och mer tid som får läggas på att lösa 

tekniska problem. Slutsatsen blir ändå att de digitala verktygen, beroende på hur de 

används, kan gynna interaktion med artefakten eller andra människor via olika nätverk 

eller diskussioner vilket är viktigt för lärandet enligt den sociokulturella teorin. Det 

handlar dock mycket om att läraren får en förändrad roll och att lärarna behöver få 

fortbildning kring hur de kan använda sig av verktygen på bästa sätt. 
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1. Inledning 
I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011: reviderad 2018) står det att skolan har 

som uppdrag att hjälpa till att utveckla elevernas förståelse för digitalisering. Eleverna 

ska ges möjlighet att använda digital teknik ansvarsfullt och de ska ges förutsättningar att 

kunna se både möjligheter och risker med den. I den här studien kommer vi koncentrera 

oss på lärande i matematik i relation till den digitala utvecklingen. 

 
Hela samhället blir mer och mer digitaliserat och det ställer krav på oss som arbetar i 

skolan och undervisar eleverna. Forskning visar att det inte är några elevers resultat som 

har blivit sämre när lärarna har haft digital hjälp i sin matematikundervisning (Cabus, 

Haelermans & Franken, 2015). Deras studie visar också att de som hade störst nytta av 

digitala verktyg i undervisningen var de lågpresterande eleverna. Det är intressant för vår 

kommande yrkesroll som speciallärare då det ofta är lågpresterande elever som är i behov 

av särskilt stöd. Om vi då har kunskap om och är insatta i på vilket sätt digitala verktyg 

kan påverka undervisningen kan vi förhoppningsvis undervisa dessa elever på ett 

effektivt sätt. Skolornas inköp av digital utrustning kan dock vara kostsamt vilket kan 

leda till att lärartätheten blir lägre menar Grönlund (2014) som vidare skriver att då finns 

risken att elever i behov av särskilt stöd kan drabbas eftersom en förutsättning för 

utveckling ofta är lärarledd undervisning. Lärare, speciallärare och specialpedagoger som 

arbetar i skolan behöver ha kunskap kring den potential som digitala verktyg erbjuder för 

att öka alla elevers lärande utifrån sina förutsättningar. 

 
Det finns flera områden att beakta när det gäller digitalisering i skolan. Vi behöver öka 

det tillgängliga lärandet genom att arbeta proaktivt, det vill säga genom att alla elevers 

lärande behöver betänkas redan vid planeringen av lektionen (Lowrey, Hollingshead, 

Howery & Bishop, 2017). Vi behöver även uppmärksamma lärares inställning till att 

använda sig av digitala hjälpmedel då det har betydelse för eleverna i klassrummet 

(Haelermans, 2017). Det ställs nya krav på lärarna som behöver arbeta aktivt med att 

utveckla nya undervisningsstrategier som tar hänsyn till de digitala hjälpmedel som nu 

finns och i samspel med eleverna utveckla kunskapsinnehållet menar Lanz-Andersson & 

Säljö (2014). Det krävs också kompetensutveckling för lärare för att till fullo kunna 

utnyttja de positiva effekter som kan komma av digitalisering och med det även 
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individualisering skriver Haelermans (2017) som också menar att vi behöver påminnas 

om att IKT (informations och kommunikationsteknik) är ett medel för att nå målet och 

inte målet i sig. 

 
Vi tror att det är viktigt att vi som speciallärare kan se möjligheterna till anpassningar och 

eventuellt extra stöd med hjälp av olika digitala hjälpmedel, men vi behöver också vara 

medvetna om risker och problem som kan uppstå i samband med den ökande takten av 

digitaliseringen av skolan. Alla elever ska ha utvecklat sådan digital kompetens att de 

efter grundskolan ska kunna klara sig ute i samhället (Skolverket, 2017). Den digitala 

kompetensen innebär också att eleverna ska känna sig motiverade att delta i samhällets 

utveckling bland annat genom att kunna använda digitala verktyg och tjänster 

(Skolverket, 2017). 

 
Digitala verktyg innebär att undervisningspraktiken påverkas på olika vis och ofta 

kopplas användningen ihop med att den kan inverka på elevers motivation till lärande. 

Inställningen till lärande hos elever är något som ofta kommer upp i forskningsstudier 

om elevers prestationer i skolan (ex. Giota, 2006). Det finns olika sorters motivation där 

inre motivation är när eleven har en egen vilja och intresse att lära sig och yttre motivation 

då belöningar ska öka motivationen (Giota, 2006). Genom olika typer av återkoppling 

från antingen läraren eller de digitala verktygen där belöningar kan finnas inbyggda i spel 

och appar stimuleras elevernas motivation till lärande. Detta sker då de genom 

återkopplingen reflekterar över och blir intresserade av fortsatt lärande (Giota, 2006). Att 

bli duktig på digitala verktyg kan bidra till motivationen och elever som känner sig 

kompetenta att klara skoluppgifterna visar en högre motivation för skolarbetet än de som 

inte gör det. Motivationen ökar också om eleverna kan lösa uppgifter som är svårare än 

de egentligen tror att de ska kunna klara (Giota, 2006). Det är lätt att bli entusiastisk och 

se möjligheter i användningen av digitala verktyg men i detta examensarbete vill vi också 

undersöka vilka risker användningen av dem kan innebära. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att se vilka uppfattningar matematiklärare, specialpedagoger och speciallärare 

som arbetar på lågstadiet har av digitala verktyg i matematik och hur de uppfattar att den 

digitala tekniken påverkar undervisningen och elevernas lärande i matematik. 

 
 
 
 

1.2 Frågeställningar 

- Hur uppfattar lärare, speciallärare och specialpedagoger på lågstadiet att användningen 

av digitala verktyg påverkar elevernas lärande och undervisningens utformning i ämnet 

matematik? 

- Vilka möjligheter uppfattar klasslärare, speciallärare och specialpedagoger att digitala 

verktyg i matematik har för elever i behov av särskilt stöd eller extra utmaningar? 

- Vilka hinder uppfattar klasslärare, speciallärare och specialpedagoger att digitala 

verktyg i matematik har för elever i behov av särskilt stöd eller extra utmaningar? 



4  

2. Tidigare forskning 
Skolverket skriver i sin publikation Digitaliseringen i skolan – möjligheter och 

utmaningar (Skolverket, 2018a) om en lärarroll i förändring. Med användandet av 

miniräknaren började digitaliseringen i skolan redan på 1970-talet. Diskussioner fördes 

då om huruvida eleverna utvecklades eller hämmades av användandet av miniräknare. 

Digitaliseringen har utvecklats mycket och idag kan eleverna ofta erbjudas en egen digital 

enhet. Den digitala tekniken skapar pedagogiska möjligheter och utmaningar i alla 

skolformer. 2017 introducerade regeringen en strategi för skolans digitalisering och har 

utifrån det identifierat tre fokusområden: 

 
1. Att både lärare och elever har adekvat digital kompetens 

2. Att tillgången till och användningen av digitala verktyg är likvärdig 

3. Att det genomförs praktiknära forskning och utvärdering som följer upp arbetet 

(Regeringen, 2017a) 
 
 

Digitaliseringen förändrar lärandet i skolan både för elever och personal, bland annat vad 

gäller hur vi kommunicerar och söker kunskap (Skolverket, 2018a). Regeringen 

(Regeringen, 2017b) har beslutat om förändringar i skolans styrdokument, bland annat 

läroplaner och kursplaner (Skolverket 2011: reviderad 2018; Skolverket 2017) vilket 

innebär att samhället och de som lever där förändras av digitaliseringen och det ska alla 

elever ges möjlighet att få förståelse för. Eleverna ska även ges möjlighet att kunna 

använda digitala tjänster och utveckla förståelse för dem ansvarsfullt och kritiskt. De ska 

också ges möjlighet att lösa problem och utveckla ideér med hjälp av digitala verktyg 

(Skolverket, 2018b). Då den digitala tekniken i allra högsta grad är färskvara som 

utvecklas och förnyas hela tiden behöver forskningen vara ny för att inte tappa relevans. 

Redan efter några år börjar mycket av det som skrivs bli inaktuellt. Cheung, Slavin & 

Center for Data-Driven Reform in Education (2011) har gjort en översyn för att 

undersöka effektiviteten hos olika utbildningstekniska tillämpningar. Tekniken finns 

överallt i samhället och klassrummet är inget undantag. Många skolområden har lagt en 

betydande del av sin budget på att investera i utbildningsteknologi i ett försök att öka 

elevernas studieresultat. Den nuvarande översynen pekar på att det kan vara fördelaktigt 

att integrera kompletterande program i klassrummet. (Cheung, Slavin & Center for Data- 

Driven Reform in Education, 2011). Flera forskare menar att lärarna utformar sina 
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lektioner efter den digitala kompetens de besitter (Garavaglia, Garzia & Petti, 2013). Då 

vi skriver om digitala verktyg menar vi både mjukvara, som olika program och appar 

liksom internetbaserade tjänster, samt hårdvara såsom surfplatta, dator eller mobiltelefon 

(Skolverket, 2017). En applikation, eller app, är ett tillämpningsprogram som används 

på en surfplatta eller dator för praktisk tillämpning. En väl anpassad lärmiljö kan stärka 

alla elevers möjlighet till lärande menar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 

2017). Angående lärmiljön skriver SPSM (2017) att det är den omgivning eller de yttre 

förhållanden som eleven befinner sig i under exempelvis skoldagen. För att kunna skapa 

en så gynnsam lärmiljö som möjligt för eleven behöver vi identifiera och undanröja 

hinder som finns i den yttre miljön samt påverka attityder och den värdegrund som eleven 

möter (SPSM, 2017). 

 
2.1 Positiva effekter 

Det har gjorts en sammanfattning av erfarenheter från den internationella forskningen 

kring digitala verktyg i undervisningen (Haelermans, 2017). Hon har tittat på 

användandet, effekterna och lärarens roll i förhållande till undervisning med hjälp av 

digitala hjälpmedel. Genom sina experiment i Nederländerna visar hon att digitala 

verktyg ger positiv effekt på elevernas studieresultat i framförallt matematik. Hon menar 

att det beror på den ökade möjligheten till individanpassning vid exempelvis läxförhör 

eller automatiserad inlärning av multiplikations- eller additionstabeller. Även digital 

återkoppling är en effektiv markör för att höja elevernas studieresultat. Hon påtalar också 

vikten av att lärarna har insikt i nyttan av att använda digitala verktyg i undervisningen 

och att det behövs kompetensutveckling för att lärarna (Haelermans, 2017). 

 
I Nederländerna har några forskare gjort en studie om användandet av interaktiva 

skrivtavlor (Cabus, Haelermans & Franken, 2015). En klass undervisades i matematik av 

en lärare utan hjälp av någon interaktiv skrivtavla och en klass undervisades av en lärare 

som hade hjälp av en interaktiv skrivtavla. Lärarna som undervisade med interaktiv 

skrivtavla hade fått utbildning i att kunna använda sådana. En sex veckor lång studie 

visade att eleverna som undervisades med hjälp av en lärare med hjälp av interaktiv 

skrivtavla ökade sina matematikfärdigheter jämfört med kontrollgruppen. Ingen elev 

presterade sämre när de undervisades med hjälp av interaktiv skrivtavla, men störst 

ökning noterades av de lågpresterande eleverna (Cabus, Haelermans & Franken, 2015). 
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Även Polly (2014) visar i sin studie av hur lärare använder digitala verktyg i sin 

matematikundervisning att tekniken främst används som hjälpmedel i helklass 

exempelvis genom Smartboard eller dokumentkamera. Hon visar också att det finns en 

styrka i att använda digitala verktyg för att utveckla olika matematiska representationer, 

exempelvis att tydliggöra ett bråktal med bilder av tårtbitar eller pizzabitar som eleverna 

kan laborera med. 

 
Flera forskare menar att individuell differentiering med hjälp av digitala verktyg är 

nyckeln till högre studieresultat. Detta kan vara värdefullt både för hög- och 

lågpresterande elever (Hassler Hallstedt, 2018; Hattie, 2009). Lowrey, Hollingshead, 

Howery & Bishop (2017) skriver i sin artikel om vikten av att göra undervisningen 

tillgänglig för alla elever. Detta eftersom det kan vara en av de stora vinsterna med 

digitaliseringen, att alla elever ska kunna vara delaktiga. 

 
Gärdenfors (2010) menar att digitala verktyg kan bidra till mer samarbete mellan 

eleverna. Detta eftersom de digitala verktygen exempelvis ger möjligheter till andra sätt 

att skapa presentationer eller förmedla kunskap än att exempelvis stå framför klassen. 

Detta ger fler elever möjligheter till samlad uppmärksamhet genom samarbete och aktivt 

deltagande. Det begränsar oss inte heller till ett fysiskt rum utan samarbete och även 

presentationer kan numera förekomma med hjälp av delade dokument via internet eller 

inspelade klipp eller på förhand färdiggjorda presentationer (Gärdenfors, 2010). 

 
Forskning visar att digitala verktyg har positiv effekt på elevernas resultat i matematik 

(Haelermans, 2017; Cabus, Haelermans & Franken, 2015). Resultatet beror på att det blir 

möjligt för lärarna att individanpassa undervisningen (Haelermans, 2017) vilket är 

värdefullt för både hög- och lågpresterande elever (Lowrey, Hollingshead, Howery & 

Bishop, 2017). Det blir tydligare för eleverna om läraren använder exempelvis en 

smartboard vid genomgångar i helklass (Polly, 2014) och även samarbetet mellan 

eleverna kan öka när de får göra gemensamma representationer (Gärdenfors, 2010). 
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2.2 Farhågor 

En oro som kan finnas ute på skolorna är att de digitala verktygen inte har någon effekt 

på elevernas lärande eller att det är svårt för lärarna att hinna fortbilda sig i den takt som 

olika nya tekniska verktyg tillkommer. Det är svårt att säga om digitala verktyg ger bättre 

inlärning eller ej då det oftast är ganska små studier som genomförts där även resurs i 

form av forskare och tekniskt kunnig personal ingått skriver Lantz-Andersson & Säljö 

(2014). De menar också att vi behöver vara noga med att granska om argumenten kommer 

från forskning eller är försäljningsargument från något kommersiellt företag. Elever och 

pedagoger ses som konsumenter och marknadsföring mot dessa syftar givetvis till att 

utöka spelbolagens marknadsandelar säger Peterson (2014) som också menar att 

pedagogens roll blir att tillhandahålla lösningar som fungerar för eleven (Peterson, 2014). 

Då det gäller mötet mellan utbildning och kommersiella intressen ifrån tech-företag vars 

intressen handlar om att skapa nya produkter för att sälja och tjäna pengar uppmanar 

Selwin (2017) till saklighet och kritiskt tänkande. Det blir då en kontrast till den 

verksamhet som offentlig utbildningssektor står för, där man i första hand vill skapa en 

stabil utbildning med begränsade ekonomiska resurser. Att ständigt köpa in nya system 

och program till skolan blir kostsamt för verksamheten (Selwin, 2017). Användare av 

digitala verktyg behöver vara kritiska till den rapportering eller information som 

exempelvis den amerikanska organisationen Entertainment Software Association - ESA 

ger och som i sin framtoning säger sig bygga på forskning men inte tydligt visar vilken 

forskning den grundar sig på. Tankeväckande är också att ESA består av 23 företag i 

spelbranshen vilket gör att deras intressen står på spel (Peterson, 2014). 

 
Det finns utvecklingsområden i skolan för att 1:1, det vill säga en digital enhet till varje 

elev, ska fungera menar Grönlund (2014). Han skriver att skolorna för att lyckas måste 

omorganisera sin verksamhet eftersom det är ett förändringsprojekt inte ett IT-projekt att 

öka digitaliseringen i skolan. Det finns risk för att eleverna arbetar för mycket ensamma 

vid datorerna istället för att få lärarledd undervisning. Om det är mycket kostsamt för 

skolorna att köpa in digital utrustning kan det finansieras genom att lärartjänster dras in 

vilket inte är bra. Lärarna ska användas för att förbättra undervisningen, de ska inte 

ersättas av datorer. Han anser också att det inte bara går att säga att skolan ska 

digitaliseras, utan politikerna måste se till att lärarna fortbildas och får kunskaper om hur 

det ska ske (Grönlund, 2014). 
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Italienska klassrum har kunnat utrustas med digital teknik genom finansiering från olika 

projekt (Garavaglia, Garzia & Petti, 2013). Ofta har det varit så att skolorna har köpt in 

en massa digital utrustning bara för att de har haft möjlighet, men utan att ha någon plan 

för hur den nya utrustningen ska användas i undervisningen. Många lärare kan inte 

använda den nya tekniken på ett naturligt sätt. Artikelförfattarna gjorde en studie av tre 

skolor som hade utrustats med samma digitala teknik, bland annat datorer och interaktiva 

whiteboardtavlor. De intervjuade lärare och elever och kom fram till att lärarna ansåg att 

det förmodligen skulle vara lättare att exempelvis skriva på den nya interaktiva 

whiteboardtavlan än på den gamla, men eftersom de inte var säkra på hur de skulle göra 

blev det ändå svårare än att skriva för hand. Vissa elever ansåg även att datorer kunde 

distrahera dem eftersom det finns annat att göra på datorer än uppgifterna de har fått av 

läraren. Författarnas slutsats är att lärarna designar lektionerna efter sin digitala 

kompetens (Garavaglia, Garzia & Petti, 2013). Ipads används ofta som individuell 

belöning då andra uppgifter är klara och utan övervakning av någon lärare (Polly, 2014). 

 
Skolan klarar inte sitt uppdrag att alla elever ska få en likvärdig utbildning och att skolan 

ska kompensera för att olika elever har olika förutsättningar skriver Samuelsson (2014) i 

sin avhandling om digitaliseringen i skolan. Detta beror på att skolans uppdrag är oklart 

och att det råder en digital ojämnhet bland eleverna trots likvärdig tillgång till digitala 

verktyg. En aspekt är att vissa elever inte är så intresserade av digital teknik och då behövs 

varierad undervisning för att nå även dessa elever. Även om digitala verktyg finns att 

tillgå vill inte alla elever använda dem vilket skapar en digital ojämnhet. (Samuelsson, 

2014). Många elever skattar dessutom sin förmåga att använda digitala hjälpmedel högre 

än den egentligen är vilket i förlängningen kan innebära att lärarna inte inser vikten av 

att träna eleverna i att utveckla sin digitala kompetens utan förväntar sig att eleverna kan 

saker de aldrig fått undervisning om (Samuelsson, 2014). 

 
Farhågor att vara uppmärksam på vid användandet av digitala verktyg är att appar och 

program inte kommer från något företag med kommersiella intressen (Lanz, Andersson 

& Säljö, 2014). Det kan finnas risk att eleverna får sitta själva och arbeta istället för att 

arbeta tillsammans med andra elever eller en lärare (Grönlund, 2014). Dyra kostnader för 

digitala inköp kan leda till indragna lärartjänster vilket missgynnar eleverna anser 

Grönlund (2014). Lärarna behöver dessutom fortbildning för att deras eventuellt 



9  

begränsade kunskaper inte ska leda till att användandet av digitala verktyg sker på ett 

icke utvecklande sätt för eleverna (Garavaglia, Garzia & Petti, 2013). 

 
 

2.3 Specialpedagogisk forskning om digitala redskap 

Effektiviteten av de digitala verktygen i matematik påverkas av hur de används och vilket 

syfte de ska tjäna. De appar eller digitala verktyg som tränar exempelvis automatisering 

av tabellkunskaper verkar ha god effekt (Haelerman, 2017). På Skolverkets hemsida 

diskuteras att tiden du lägger på en insats är viktigare än vilken metod du använder. De 

två forskarna Stefan Samuelsson och Claes Nilholm diskuterar läsinlärning men 

generaliserar även till andra områden (Skolverket, 2019). Den tid som ägnas åt att öva ett 

moment kan kallas TOT (time on task). Det är viktigt att alla elever får sin TOT-tid. Det 

är också viktigt att man övar rätt saker för att inte felaktiga eller ej hållbara strategier ska 

befästas utan att det finns en progressionstanke i uppgifterna man ger till eleven. Elever 

som på grund av giltig eller ogiltig frånvaro har lite TOT-tid riskerar att utveckla 

svårigheter. TOT-tid är en viktig indikation på hur väl undervisningen fungerar och om 

eleven har fått den undervisning den har rätt till (Lundberg & Sterner, 2009). 

 
Det finns matematikprogram som kan hjälpa elever i de tidiga åldrarna att ”komma 

ikapp” de andra eleverna då det gäller räkneflyt och taluppfattning säger Hassler Hallstedt 

(2018) i sin doktorsavhandling. Det matematiska träningsprogrammet Planetjakten 

verkar ha störst effekt på svagpresterande grupper i socialt utsatta områden (Hassler 

Hallstedt, 2018). Det här låter intressant särskilt då Hassler Hallstedt (2018) menar att 

läromedel måste baseras på evidens och inte på marknadsföring eller reklamkampanjer. 

Vi har försökt att få tag i den app Hassler Hallstedt pratar om i sin forskning men den 

kommer att marknadsföras först under hösten 2019. Hassler Hallstedt (2018) skriver 

vidare i sin doktorsavhandling att elevernas tidiga misslyckanden i matematik påverkar 

framtida resultat i skolan och sträcker sig även ut i arbetslivet. Han menar att det är viktigt 

att sätta in tidiga interventioner för elever i riskzonen. Han utgår från ett 

beteendeanalytiskt ramverk i processen att bygga upp strukturer och övningar i den app 

som elever fått jobba med i hans interventioner. Han utgår från ett behavioristiskt 

tänkande där antagandet var att över tid ge möjlighet till direkt återkoppling på de svar 

som eleven gav och att det skulle stärka relationen mellan stimuli och 
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stimulansrelationerna. Hans utgångspunkt var att eleven skulle lära sig matematiska 

färdigheter och få möjlighet att generalisera sina kunskaper (Hassler Hallstedt, 2018). 

Även Hattie (2009) talar om vikten av feedback för att nå framgång i undervisningen. 

 
Forskningen uttrycker att de specialpedagogiska vinsterna med digitala verktyg kan vara 

att eleven får möjlighet att träna upp automatisering av exempelvis tabellkunskaper och 

att interventioner i matematik är framgångsrika framförallt för elever i riskzonen 

(Haelermans, 2017; Hassler Hallstedt, 2018). Det framgår också att elevernas 

undervisningstid är viktig, det vill säga att de ägnar sig åt matematik på 

matematiklektionerna och att tiden inte går åt till annat (Lundberg & Sterner, 2009). 

 
2.4 Lärarrollen 

Lärarens roll och vikten av att läraren fortsätter att vara aktiv då det gäller att skapa 

lärandesituationer och stötta elevernas arbetsprocess med hjälp av digitala verktyg 

diskuteras av Lantz-Andersson & Säljö (2014). Den förändrade lärarrollen har gått från 

att lärarna har ägt kunskapen och förmedlat den till eleverna mot att lärare och elever är 

medregissörer i en föränderlig värld. Lärarna behöver ta hänsyn till att eleverna numera 

oftast har möjlighet att vara uppkopplade och i stort sett alltid har egna erfarenheter av 

digitala verktyg, hjälpmedel eller hur man kommer över information. Tidigare kunde 

stora delar av matematiklektioner ägnas åt mekanisk räkning medan man nu med enkelhet 

använder sig av miniräknare vid komplicerade matematiska beräkningar (Lantz- 

Andersson & Säljö, 2014). 

 
Med utgångspunkt från en intervjustudie av 215 förskolelärare tittar Güles, Kuzu, & Polat 

(2013) i en artikel på vilka uppfattningar förskollärarna har kring datorer i förskolan. De 

ser att det finns både positiva aspekter som att kvalitén i undervisningen ökar liksom att 

intresset och därmed motivationen för olika aktiviteter ökar bland förskolebarnen men de 

kan också se negativa konsekvenser som att mycket tid läggs på tekniska problem liksom 

att kommunikationen mellan förskolebarnen och förskolelärarna minskar. 

 
Det finns både för- och nackdelar med digitala hjälpmedel i matematik skriver Trouche 

& Drijvers (2014) i en artikel där de även tar upp synen på den förändrade lärarrollen och 

hur det påverkar undervisningen. De diskuterar problem som kan uppstå vid användande 
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av digital teknik både vad gäller tekniken samt inställningen från kollegor. De uttrycker 

också att läraren genom begreppet orchestration får en central roll i att dirigera 

matematikundervisningen och i att stödja teknikutvecklingen genom ett effektivt 

förhållande till matematiken. Utifrån webbing-perspektivet kan läraren vara avlägsen och 

med hjälp av digital teknik dirigera och övervaka elevernas aktivitet. Den är dock 

beroende av hur tekniken används i klassrummet. Artefaktens egenskaper påverkar hur 

elever eller elevgrupper använder sig av tekniken. Genom internets utveckling uppstår 

nya samarbetsformer för elever och lärare (Trouche & Drijvers, 2014). Lantz-Andersson 

& Säljö (2014) lyfter ett sociokulturellt perspektiv på lärande och digitala verktyg där 

man ger uttryck för att de digitala medierna gynnar gemensamt lärande och 

kommunikation. Elever och lärare begränsas inte längre av klassrummets ram utan kan 

använda sig av sociala medier eller nätet. 

 
Forskningen visar på en lärarroll i förändring (Lantz-Andersson & Säljö, 2014; 

Samuelsson, 2014; Trouche & Drijvers, 2014) där lärarrollen påverkas av den tillgång 

till digitala verktyg som finns på skolan, vilken utbildning huvudmannen erbjuder samt 

lärarens eget intresse, kunskap och flexibilitet av att använda den nya tekniken. 
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3. Perspektiv 
 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv vid analysen. Upphovsmannen till det 

perspektivet är den ryske forskaren Lev Vygotskij 1896-1934 (Säljö, 2014). Det 

sociokulturella perspektivet på lärande innebär att mänskliga upplevelser och kunskap 

lärs in i samspel med andra människor och att språket spelar en stor roll (Säljö, 2011). 

Det sociokulturella perspektivet, eller den sociokulturella teorin som Nilholm (2016) 

väljer att kalla det tolkas olika av olika forskare. Kommunikation och talande är det 

centrala i Säljös tolkning (Nilholm, 2016). 

 
Fantasi och kreativitet är beroende av de erfarenheter en människa har (Vygotskij, 1995). 

Att hjälpa till att vidga elevernas erfarenheter är en nödvändighet för att de ska kunna 

utveckla en stadig grund för skapande aktiviteter. Vygotskij (1995) menar att en av våra 

viktigaste uppgifter är att odla visioner om framtiden hos våra elever, det vill säga få 

eleverna att med hjälp av skapande utveckla sin kreativitet och fantasi. Han menar att det 

kan uppstå en konflikt kring barnets motivation då det ska gå från exempelvis en social 

kontext som råder när man använder talat språk till att skriva ner det som man säger, det 

vill säga skriftspråket. Till en början kan eleven ha svårt att förstå varför den ska skriva 

då den saknar ett behov att kommunicera på detta sätt (Vygotskij, 1995). 

 
Det sociokulturella perspektivet beskriver ett sätt att se på barns lärande. Det sker i 

samspel mellan eleven och en annan person eller med hjälp av redskap som Vygotskij 

benämner artefakt. Artefakt är en produkt av mänsklig verksamhet såsom fysiska verktyg 

exempelvis hammare, miniräknare eller surfplattor liksom även språket (Säljö, 2011). 

Kunskap är något som skapas både inom och mellan individer. Vårt sätt att uppfatta 

verkligheten påverkas av interaktionen mellan människor och mänsklig verksamhet. Vi 

blir delaktiga och får erfarenhet av nya situationer och begrepp genom att kommunicera 

med andra (Säljö, 2011). Eleven behöver hjälp av exempelvis en lärare för att kunna 

inhämta kunskaper där lärandet bör ligga på en nivå som är lite högre än eleven klarar 

för att den ska kunna utvecklas och ta sig vidare. Denna nivå kallas för den proximala 
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utvecklingszonen. När det gäller digitaliseringen i skolan som eleverna ska lära sig att 

använda ansvarsfullt med hjälp av olika verktyg behöver de vägledning av vuxna på 

skolan (Säljö, 2014). 

 
3.2 Motivation 

Vygotskij kopplar samman fantasi, lek och motivation och menar att dessa utvecklas 

tillsammans med andra människor (Vygotskij & Öberg Lindsten, 1995). Gärdenfors 

(2010) utvecklar de tankar som Vygotskij har och menar att det finns tre faktorer som 

gynnar elevernas motivation. Det handlar om vår inneboende nyfikenhet som ofta 

kopplas ihop med barnens lekar eller vuxnas hobbyer. Det andra är känslan av att kunna 

behärska en situation eller ett område, upplevelsen av att jag kan. Slutligen en känsla av 

ömsesidighet, vi tycker om att göra saker tillsammans vilket gör samarbete till en stark 

drivkraft (Gärdenfors, 2010). Motivation är ett komplext och mångfasetterat begrepp som 

har med elevens förmåga att engagera och intressera sig för exempelvis skolarbetet 

(Giota, 2006). 

 
Inom den sociokulturella teorin blir motivation något som uppstår genom samspel med 

andra och artefakterna. Motivation är bra för inlärningen (Hattie, 2009). Motivation 

hänger nära samman med tålmodighet och en envishet att inte ge upp vid motgångar. Om 

eleven skapar ett engagemang i en aktivitet där aktiviteten i sig är belöningen kallas det 

för inre motivation. Inre motivation kan ibland likställas med lärandemål och handlar då 

om att eleven har en vilja att utveckla nya färdigheter och få förståelse för sitt lärande 

(Giota, 2006). Inre motivation utgår från elevens egen nyfikenhet och dessa elever känner 

ofta att de själva styr sina val medan yttre motivation skapas av yttre faktorer som 

exempelvis stjärnor i boken. Yttre motivation kan också kallas prestationsmål och 

handlar om att tillgodose någon annan, det vill säga lära sig något på grund av 

förväntningar från hemmet eller läraren eller för att få pengar eller betyg. De elever som 

gynnas mest av yttre motivation är de kunskapsmässigt redan duktiga eleverna (Giota, 

2006). 

 
Det finns en studie som tittar på sex olika specifika typer av motivation samt hur de 

förhåller sig till elevernas betyg och hur dessa förhåller sig till elevernas självskattning 

av sina förmågor i matematik (Lohbeck, 2018). De olika typerna av motivation är: 
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1. Integrerad motivation (INTEG) där eleven lär sig matematik för att det är ett 

viktigt ämne. 

2. Identifierad motivation (IDENT) där eleven har en vilja av att lära sig nya saker i 

matematiken. 

3. Introjektiv motivation (INTRO) där eleven motiverar sig med att klasskamraterna 

borde tro att jag är bra i matematik. 

4. Extrinsisk motivation (EXTR) där eleven lär sig för att föräldrarna vill det. 

5. Inneboende motivation (INTR) där eleven lär sig för att den gillar exempelvis 

matematik. 

6. Omotiverad (AMOT) där eleven uttrycker att matematik är tråkigt. 
 
 

Studien visar att det var signifikant positiva relationer mellan goda betyg, självskattning, 

inneboende motivation, identifierad motivation samt integrerad motivation. Signifikans 

är ett begrepp inom statistiken som används på ett observerat värde som i en 

undersökning avviker från ett jämförelsevärde så pass mycket att det är mindre än 5 % 

risk att det beror på slumpen. Däremot visar resultatet att det var signifikant negativa 

relationer mellan elevernas akademiska självskattning, extrinsisk motivation och 

omotivation (Lohbeck, 2018). 
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4. Metodval 
 

Vi utgår från en fenomenografisk metodansats eftersom vi vill få fram individers olika 

uppfattningar kring ett fenomen, i detta fall hur de digitala verktygen påverkar 

undervisning och lärsituationer i matematik. Fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats som utvecklades av Ference Marton vid Göteborgs universitet under 

1970-talet. Det handlar om ett sätt att undersöka uppfattningar av omvärlden (Dalen, 

2015). I kvalitativ forskning analyserar man främst data som består av ord, talade eller 

skrivna, och tolkar dessa i ett lokalt sammanhang. Detta till skillnad från kvantitativ 

forskning där man i första hand använder data i form av siffror som analyseras med 

statistiska metoder och söker samband mellan variabler för att kunna generalisera 

resultaten till större populationer (Braun & Clarke, 2013). Eftersom vi är intresserade av 

hur lärarna uppfattar att de digitala verktygen påverkar matematikundervisningen 

kommer vi att använda oss av intervju som metod (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Intervjuguiden består av ett fåtal frågor ordnade i de teman som forskaren vill belysa. Vår 

utgångspunkt vid framställandet av intervjuguiden var att utgå från våra frågeställningar 

och genom olika ingångar fånga informanternas uppfattningar kring digitala verktyg i 

matematik och hur dessa påverkar undervisningen och lärsituationer för elever i behov 

av särskilt stöd eller extra utmaningar. Intervjuaren ställer frågor och beroende på hur 

informanterna svarar utvecklas intervjuerna i olika riktningar. För att få så uttömmande 

svar som möjligt ställer intervjuaren följdfrågor i stil med Kan du förklara lite närmare? 

eller Hur menar du att…? Detta kallas probing. Det fungerar också att intervjuaren nickar 

intresserat, kallat icke-verbal probing. Fenomenografiska intervjuer spelas alltid in och 

transkriberas, det vill säga de skrivs ut ordagrant. Detta görs för att analysen av 

intervjuerna ska kunna göras så grundligt som möjligt (Dalen, 2015). 

Vi har valt att analysera empirin med hjälp av fenomenografi där intresset är riktat mot 

människors olika varierade uppfattningar i stället för dess likheter (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Fenomenografin utgår från att människor uppfattar händelser på olika 

sätt men att det ändå finns en begränsning i hur många olika sätt det går att uppfatta 

händelserna på. De olika sätten att uppfatta olika händelser på kallas utfallsrum. Vid 

analys av de olika uppfattningarna skiljer man på ytinriktning och djupinriktning, där 

exempelvis vid lärande den ytinriktade lär sig så mycket som möjligt av texten, medan 

den djupinriktade är inriktad på vad texten handlar om snarare än texten i sig. Ytinriktning 
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kallas även atomistiskt förhållningssätt och djupinriktning kallas också holistiskt 

förhållningssätt. För att kunna göra en bra analys måste forskaren ställa frågor om 

informanternas uppfattningar om det forskningen handlar om. Det är viktigt att forskaren 

ställer frågor där informanternas egna uppfattningar kommer fram istället för vad som 

kanske debatteras i samhället för tillfället (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Dahlgren och Johansson (2015) skriver att det finns flera olika sätt att beskriva en 

fenomenografisk analys. Den analysmodell som vi använt oss av beskrivs i 7 steg där 

steg 1 är att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger för att lära känna materialet. 

Steg 2 kallas kondensation där forskaren i intervjuerna skiljer ut uttalanden som beskriver 

fenomenet som han eller hon undersöker. Dessa uttalanden kommer att jämföras senare 

i analysen. Steg 3 – här söker forskaren likheter och skillnader i intervjuerna. För att 

kunna hitta skillnader mellan uppfattningar måste forskaren leta även efter likheter i 

svaren. I steg 4 grupperas skillnaderna och likheterna i förhållande till varandra. Då kan 

grupper innehålla både likheter och skillnader i svaren, men ändå handla om samma sak. 

Steg 5 – här koncentrerar sig forskaren på likheterna. Det kallas att artikulera 

kategorierna. Det gäller också att avgränsa vad en kategori får innehålla innan den blir 

två kategorier. Ofta börjar steg 5 med ett antal kategorier som efter hand minskas ner. 

Steg 6 är då korta namn ska sättas på kategorierna. Namnen ska tala om vad det handlar 

om. Steg 7 kallas kontrastiva fasen. Forskaren jämför alla uttalanden och ser om de kan 

rymmas i fler än en kategori vilket inte är meningen. Om så är fallet slår forskaren ihop 

dessa kategorier till en ny kategori som döps om. Kategorierna som till slut är kvar kallas 

utfallsrum där uttalandena, de så kallade passagerna, minskas ner till korta citat som 

representerar de olika kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 
4.1 Intervju 

Intervju är ett sätt att få information om hur människor uppfattar och upplever sin 

livssituation. Det får man genom utväxling av synpunkter (Dalen, 2015). Intervjuerna 

handlar om informanternas erfarenheter och upplevelser om något, exempelvis digitala 

verktyg i matematik. Det är variationen mellan olika personer vi intresserar oss för genom 

att intervjua ett antal personer med olika erfarenhet. Det är vanligt med fenomenografisk 

analys vid intervjuer då informanternas skilda uppfattningar blir undersökta (Nilholm, 

2016). Enligt Dahlgren & Johansson (2015) används oftast halvstrukturerade intervjuer 

vid fenomenografiska studier. Vid intervjun sker samtalet enligt en intervjuguide där 
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forskaren har valt frågorna i förväg. Frågorna ska ha anknytning till frågeställningen man 

vill ha besvarad (Dalen, 2015). Ostrukturerade och halvstrukturerade (även kallade 

semistrukturerade) intervjuer är två kvalitativa intervjuformer. Skillnader mellan 

kvalitativa och kvantitativa intervjuer är att förfarandet brukar vara mindre strukturerat i 

kvalitativa intervjuer. Det är en fördel om intervjun rör sig i olika riktningar och fokus 

riktas mot informantens upplevelser och åsikter, själva intervjun kan vara flexibel och 

anpassas efter hur informanten svarar (Bryman, 2018). Att redan i ett tidigt stadium ställa 

kontrollfrågor och be informanterna klargöra sina uttalanden är ett bra sätt för att på så 

sätt underlätta efterarbetet med att validera tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas. En transkribering är en 

ordagrann nedskriven version av vad som sagts och i vissa fall vad intervjuaren uppfattat 

under intervjun. Inspelning och transkribering av intervjuer är vanligt vid kvalitativa 

undersökningar då informanternas egna ord om hur de upplever olika saker är viktiga 

(Dalen, 2015). 

 
 

4.2. Urval 
Vårt urval av intervjupersoner är ett målinriktat bekvämlighets urval, vi har alltså sökt 

intervjupersoner som har erfarenhet som varit av betydelse för vår studie (Bryman, 2018). 

Eftersom vi vill få med en variation eller bredd av uppfattningar kommer vi att intervjua 

lärare, speciallärare och specialpedagoger. Vi kommer också att söka en variation genom 

att intervjua personer som har olika många år i yrket, det vill säga några som är relativt 

nya på arbetet samt några personer som har flera års erfarenhet. Vi har också sett till att 

få en spridning geografiskt genom att intervjua lärare, speciallärare och specialpedagoger 

från två mindre och en större kommun för att fånga så stor variation av uppfattningar som 

möjligt. Vi har också arbetat för att få en variation av skolor, det vill säga att intervjua 

personer både från landsbygds- och stadsskolor. Vi har således inte använt oss av något 

slumpmässigt urval, då det hade kunnat förstöra variationen av lärarnas 

utbildningsbakgrund samt skolor med olika förutsättningar. Eftersom studien bara 

omfattar en termin på halvfart får vi begränsa oss till några lärares, speciallärares och 

specialpedagogers erfarenheter och synpunkter. Vi har därför också av 

bekvämlighetsskäl valt att i första hand gå ut med förfrågan om intervjuer till rektorer i 

våra egna hemkommuner. De flesta av intervjuerna har genomförts på den skola 

informanten arbetar på. Vi har då även fått möjlighet att titta på de digitala verktyg 
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informanten använder sig av. Två av intervjuerna genomfördes via telefon, detta på grund 

av sjukdom och stora avstånd. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det inte finns något 

rätt svar då det gäller hur många intervjuer som ska genomföras. Ett tips kan vara att 

intervjua till en mättnad uppnås, det vill säga ända till forskaren inser att ytterligare 

intervjuer inte ger någon ny kunskap. De varnar dock för att det ibland kan vara klokare 

att lägga mer tid på att förbereda och analysera intervjuerna än att genomföra så många 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har kontaktat rektorer i två olika kommuner 

(Bilaga A) och beskrivit vårt ärende och fått hjälp med att vidarebefordra vår förfrågan 

till lärare, speciallärare och specialpedagoger som har jobbat olika många år i yrket och 

som undervisar i matematik på lågstadiet. Det slutade med att vi skickade ut förfrågan 

till sex olika rektorsområden som täckte in åtta olika skolor. Då vi inte tyckte att vi hade 

fått tillräckligt med representation från de olika yrkeskategorierna kompletterade vi de 

sista intervjuerna med hjälp av personliga kontakter. De informanter vi då kom i kontakt 

med har vi ingen tidigare relation till och gjorde dessutom att ytterligare en kommun blev 

representerad. Det slutade med att vi genomförde tio intervjuer med en längd på mellan 

17 och 42 minuter, genomsnitt 30 minuter/intervju. Vi har intervjuat två lärare som är 

relativt nya i yrket, fyra lärare med flera års erfarenhet i yrket, två speciallärare och två 

specialpedagoger. Vi tänker att vi då fångar lärare med olika erfarenheter, uppdrag, 

kunskaper och vana av teknik. 

 
Klasslärare 3 30 L1 

Klasslärare F-1 8 L2 

Klasslärare 1 1 L3 

Speciallärare 1-6 1 som speciallärare 
17 som lärare 

L4 

Specialpedagog 1-4 8 som specialpedagog 
13 som lärare 

L5 

Klasslärare 3 13 år L6 

Klasslärare 3 9 år L7 

Specialpedagog F-3 20 som 
specialpedagog 
23 som lärare 

L8 

Klasslärare 3 2,5 L9 

Speciallärare 1-3 5 som speciallärare 
15 som lärare 

L10 
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4.3 Genomförande 

De tio intervjuerna med lärare, speciallärare och specialpedagoger, alla med olika lång 

arbetslivserfarenhet transkriberades först av oss. De transkriberade texterna delades i 

Google drive så att vi båda två kunde arbeta med transkriberingarna från var sitt håll. Vi 

valde därefter olika färgkoder för de olika frågeställningarna och markerade 

informanternas uttalanden om dessa i transkriberingarna. Därefter analyserade vi 

intervjuerna med hjälp av färgkodning för att sortera och identifiera de olika 

informanternas svar. Även om intervjuaren följer en intervjuguide (Bilaga B) blir det 

svårt att hitta i det transkriberade materialet om det inte sorteras och struktureras 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Genom att färgkoda det informanterna gav uttryck för i 

form av både likheter och skillnader kunde vi hitta de olika temana som vi hade i 

frågeställningarna (Dalen, 2015). 

 
4.4 Etiska överväganden 

Forskningsetik innebär att skildra och dra slutsatser som bygger på de resultat som 

framkommit av forskningen och som är sanna, oavsett om de stämmer överens med 

forskarens tidigare antaganden eller ej (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 

 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra allmänna kraven kring individskydd. 

Informationskravet, vilket innebär att man ska vara tydlig med vem man är och varför 

studien ska genomföras det vill säga informanterna ska informeras om syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2010). Denna information finns med i informationsbrevet (Bilaga A) 

och upprepades dessutom innan intervjun startade. Samtyckeskravet där informanterna 

ger sitt samtycke till att delta i studien och talar om att de har rätt att avböja 

(Vetenskapsrådet, 2010). Även denna information finns med i informationsbrevet (Bilaga 

A) och upprepades innan intervjun startade. Konfidentialitetskravet vilket betyder att inga 

data kan spåras tillbaka till informanterna (Vetenskapsrådet, 2010). Vi har inte namngett 

varken skola eller informanter vid våra transkriberingar utan gett varje deltagare en kod 

(se tabellen på sidan 17). Efter transkribering har inspelat material raderats. 

Nyttjandekravet där vi försäkrar informanterna att uppgifterna endast kommer att 

användas till detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2010). 
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4.5 Metoddiskussion 
 

I kvalitativa ansatser arbetar man med överförbarhet av kunskap istället för 

generalisering. Överförbarhet handlar om huruvida man lyckats etablera beskrivningar, 

tolkningar och förklaringar som är brukbara i andra sammanhang. Vid kvalitativa 

undersökningar kan det ibland vara svårt att använda sig av de kvantitativa begreppen 

reliabilitet och validitet. Bryman (2018) föreslår istället att man använder sig av 

begreppen tillförlitlighet och giltighet. Med tillförlitlighet menas aspekter som rör 

trovärdigheten det vill säga att resultaten säkerställs genom att personer som deltagit i 

den sociala verklighet man studerat kan bekräfta att forskaren uppfattat respondenterna 

på rätt sätt. Det kan också handla om att forskningen kan vara överförbar på mindre 

grupper som har vissa gemensamma egenskaper, eller på samma grupp vid ett senare 

tillfälle. Det görs enklast genom att forskaren ger fylliga beskrivningar av den miljö och 

de personer som studeras (Bryman, 2018). Detta har vi tagit hänsyn till och därför avslutat 

varje intervju med att upprepa det vi uppfattat att informanterna gett uttryck för och de 

har då haft möjlighet att ge respons på det. Vi har dessutom varit noggranna med att 

skriva ut alla intervjuer ordagrant. Vi har läst intervjuerna vid flera tillfällen. Med 

giltighet menar Bryman (2018) att undersökningen bör ge en rättvis bild av de synpunkter 

och ställningstagande som informanterna ger uttryck för. 

 
Inom fenomenografin återfinns ett pragmatiskt kriterium, det vill säga det informanter 

säger i exempelvis en intervjustudie kan leda till teorier om hur undervisning bäst ska ske 

skriver Larsson (2005). Han menar att kvaliteten på en fenomenografisk studie beror på 

i vilken utsträckning undervisningen med hjälp av de framställda uppfattningarna kan 

leda till ökad förståelse av en viss företeelse (Larsson, 2005). Vi har i vår studie försökt 

att få med en stor variation av åsikter och därför valt att intervjua personer från 

geografiskt skilda områden (stad och landsbygd), med olika antal år i yrket, olika ålder 

samt olika professioner i skolan. Vi kan inte se några större skillnader mellan stad och 

land eller olika professioner utan det handlar mer om vilka förutsättningar som ges på de 

olika skolorna. Det vi däremot kan se är att yngre lärare känner en större säkerhet kring 

att använda olika digitala verktyg. 
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5. Resultat och analys 

De tio intervjuerna med lärare, speciallärare och specialpedagoger, alla med olika lång 

arbetslivserfarenhet transkriberades först av oss. Därefter analyserade vi intervjuerna 

med hjälp av färgkodning för att sortera och identifiera de olika informanternas svar. 

Även om intervjuaren följer en intervjuguide (Bilaga B) blir det svårt att hitta i det 

transkriberade materialet om det inte sorteras och struktureras (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Genom att färgkoda det informanterna gav uttryck för i form av både likheter och 

skillnader kunde vi hitta de olika temana som vi hade i frågeställningarna (Dalen, 2015). 

I resultatet av våra intervjuer ser vi att alla våra respondenter ger uttryck för både positiva 

och negativa uppfattningar kring hur de digitala verktygen påverkar undervisningens 

utformande och elevernas lärande. Vi har följt de olika stegen i analysprocessen 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Vår utgångspunkt har varit att lyfta fram vilken betydelse 

informanterna ger uttryck för att de digitala verktygen har för lärandet. Vi sökte skillnader 

och likheter i informanternas uttalanden och grupperade likheterna i kategorier som 

namngavs efter innehåll. Några av kategorierna slogs ihop eftersom informanternas 

uttalanden passade in i flera av kategorierna. De sammanslagna kategorierna fick nya 

namn. Utfallsrum kallas de kategorier som till slut blir kvar och de ska vara ömsesidigt 

uteslutande. Utfallsrum är citat från intervjuerna som representerar de olika kategorierna 

(Dahlgren & Johansson, 2015). 

 
5.1 Inkluderande 

Ett tema som återkom var att de digitala verktygen ger nya möjligheter till undervisning 

och lärande för eleverna. Hur lektionsinnehållet blir är mycket upp till läraren. Att ha 

möjlighet att individanpassa och därmed inkludera alla elever trots olika förutsättningar 

är något de digitala verktygen skulle kunna hjälpa till med. För många elever är det viktigt 

att få vara en del av gruppen och inte skiljas ut eller särbehandlas utan att kunna bli 

kompenserad för sina svårigheter och då fungera som de andra i gruppen. 

Interventioner i matematik är effektiva för lågpresterande elever, även om effekterna kan 

vara lite osäkra. De mest effektiva åtgärderna kännetecknas av fokus på grundläggande 

matematiska aritmetiska kompetenser, direkt eller explicit instruktion, datorbaserad 

instruktion och enskild undervisning (Hassler Hallstedt, 2018). Haelermans (2017) har i 

en studie kommit fram till att digitala verktyg gynnar elevernas resultat i framförallt 
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matematik beroende på möjligheten till den individanpassning som de digitala verktygen 

möjliggör och därmed blir också fler elever inkluderade. 

 
L4: Jag tänker om man hade det som en rutin att man.. ja, det här är ett spel av alla andra eller en grej 

som alla andra har. Då tror jag dels att det blir enklare med inkluderingstanken, alltså att man inte 

sticker ut så mycket som om man är den enda i klassen som har dator. Då blir det lätt; - Varför har han 

dator eller hon dator och inte jag? Då slipper man ju ifrån allt det. 

I: Um. 

L4: Å, då skulle det bli naturligt att alla har olika saker… 

I: På sin dator? 

L4: Ja, dator eller Ipad eller vad det nu är. 

(Intervju L4) 
 
 

Lärare (L4) i intervjun menar att inkluderingstanken skulle bli enklare om det fanns 

datorer eller Ipads till alla elever. Då skulle det bli en naturlig del av undervisningen och 

vardagen, det skulle också underlätta både specialläraren och lärarens arbete eftersom 

båda då är insatta i tekniken. Om alla elever ska kunna inkluderas på ett bra och smidigt 

sätt behövs fler digitala enheter som eleverna kan använda. Som det är nu kan de elever 

som ska arbeta på exempelvis en dator med något speciellt program känna sig utpekad 

gentemot de andra eleverna. 

 
Flera lärare pratar om inkluderingstanken vilken de tycker har lättare att få fäste med 

hjälp av de digitala verktygen, elever som tidigare inte kunnat undervisas i klassen nu har 

större möjligheter att kunna delta. Många lärare pratade även om att det är lättare att 

individualisera med hjälp av olika digitala verktyg som olika appar, internetbaserade 

tjänster eller program till datorerna. 

 
5.2 Roligt 

Att få eleverna intresserade av att träna på något moment är lättare med hjälp av digitala 

verktyg anser flera av lärarna. De upplever att färdighetsträningen blir mer intressant och 

rolig för de flesta elever om de får “spela” på en iPad, arbeta vid en dator eller manipulera 

föremål på en smartboard. Att få jobba med något man tycker är roligt gör att 

motivationen och intresset för att lära sig ökar. Att undervisa elever som är motiverade 

och tycker att undervisningen är rolig är något många lärare eftersträvar. Alla informanter 

gav uttryck för att det med hjälp av de digitala verktygen ges nya möjligheter att variera 
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undervisningen. Det ger eleverna mer varierad mängdträning av exempelvis 

multiplikationstabellerna eller klockan samt att eleverna tycker att det är roligare då 

mängdträningen blir i form av olika spel eller appar. 

 
 

L7: Sen ska det ju också vara roligt det är ju lite det. Det är inte bara fördjupning det ska vara lite grann 

av, det ska vara lustfyllt att lära sig. Att man försöker hitta program. Att man försöker hitta sådana 

appar. Att man inte lurar barnen men att man försöker få dem att göra vissa saker och samtidigt lära sig 

är också något som är jättebra. Så det är väl ett sånt verktyg som vi kanske skulle vilja se mera av. 

(Intervju L7) 
 
 

Läraren (L7) i intervjun uttrycker att det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt och 

lustfyllt att lära sig olika saker i skolan. Då är det viktigt att hitta bra program och appar 

som gör att eleverna både lär sig och befäster kunskap samtidigt som det blir en rolig 

utmaning för dem. Läraren (L7) använder sig av ett par olika program där eleverna 

fördjupar och befäster kunskaperna på ett lustfyllt sätt och att detta höjer elevens 

motivation och vilja att träna olika matematiska förmågor. Läraren (L7) ger uttryck för 

att använda sig av de olika programmen för att det ska vara roligt för eleverna. 

 
L2: Ja, det är ju färdighetsträning som jag har skrivit att jag använder det [digitala verktyg] mest som. 

Färdighetsträning och ett komplement till boken. Så det blir inom citationstecken “lite roligt”. 

I: Ja. 

L2: För det brukar motivera eleverna. Så det är ju mitt syfte då. 

(Intervju L2) 
 
 

Läraren (L2) i intervjun använder sig av digitala verktyg både som färdighetsträning men 

också för att det ska vara “lite roligt”. När det gäller att befästa kunskaper hos eleverna 

anser flera lärare att iPaden är ett bra hjälpmedel då eleven kan sitta och träna själv på 

det just den har behov av. Motivation är positivt för inlärningen menar Giota (2006) och 

när eleven är motiverad och tycker något är roligt har eleven en större vilja att lära sig. 

Eleverna blir motiverade av att det är lite roligt hävdar flera av informanterna. Att 

använda iPaden som komplement till läroboken och till att färdighetsträna höjer elevernas 

motivation att lära anser de intervjuade lärarna. Det hänger också troligen samman med 

att eleverna då får en identifierad eller inneboende motivation till att lära sig matematik, 
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vilket är gynnsamt för goda studieresultat (Lohbeck, 2018). Det går i linje med det 

Haelermans (2017) visar i sin studie nämligen att elevernas studieresultat i matematik 

ökade vid användandet av digitala verktyg. Ökningen berodde på möjligheten att 

individanpassa träningen av exempelvis multiplikationstabellerna visar Haelermans 

(2017) experiment i Nederländerna. 

 
5.3 Anpassningsbara 

Att individualisera undervisningen med hjälp av digitala verktyg höjer studieresultaten 

visar forskningen. De flesta av lärarna vi intervjuade anser att det går bra att använda 

digitala verktyg för att anpassa undervisningen så den passar varje elev och de kan arbeta 

på sin egen nivå på olika sätt. Det flera av lärarna menar är att de digitala verktygen, 

exempelvis iPads, är bra redskap vid färdighetsträning av olika moment i matematiken 

då eleverna kan träna på samma sak, men på olika nivåer och olika mycket beroende på 

behov. Här finns utrymme för de elever som behöver extra utmaningar och även för dem 

som behöver repetera samma sak flera gånger. 

 
I: Jag tänker främst på mängdträning [färdighetsträning], där har vi använt “Skolplus” redan. Även 

Nomp och Elevspel där man kan få träna på samma sak flera gånger men på lite olika sätt. 

I: Ja, precis. 

L5: Kanske då lite mer utifrån sin egen nivå. 

I: Ja. 

L5: En del behöver träna mer på det som de andra gått vidare ifrån, eller de som behöver lite mer 

utmaning. 

(Intervju L5) 
 
 

Läraren (L5) anser att digitala verktyg är bra för de elever som behöver träna extra, men 

att det även är bra träning för de som behöver extra utmaningar. De digitala verktygen 

kan användas vid mängdträning eftersom det finns olika program och appar där träningen 

kan varieras. Lärare (L5) i intervjun ger uttryck för att eleverna kan jobba utifrån sin egen 

nivå, det vill säga att de digitala verktygen underlättar då läraren kan behöva nivåanpassa 

uppgifterna. Vid färdighetsträningen av exempelvis multiplikationstabellerna är de 

digitala verktygen med sina program och appar till stor hjälp då undervisningen behöver 

anpassas efter de olika elevernas behov anser några av våra informanter. 



25  

Att individualisera undervisningen med hjälp av digitala verktyg höjer studieresultaten 

menar många forskare bland annat Hattie (2009) och Hassler Hallstedt (2018). Några 

informanter ger uttryck för att de digitala verktygen underlättar och kompletterar både 

lärarens och elevernas arbete. De tycker att verktygen hjälper till att få eleverna att 

fördjupa och befästa sina kunskaper. Detta är något som också Hassler Hallstedt (2018) 

uppmärksammar i sin forskning där han menar att kompletterande datorstödd instruktion, 

där programmet kompletterar och inte ersätter traditionell klassrumsinstruktion med 

ytterligare instruktioner på elevens nivå, är den mest effektiva typen av intervention. 

 
 

5.4 Åskådliggörande 

Informanterna ger uttryck för att de med hjälp av digitala verktyg kan åskådliggöra sin 

undervisning och på det sättet få fler elever att ta till sig undervisningen. Att eleverna 

erbjuds möjligheter att både se, höra och ibland göra resulterar i att vi hittar fler vägar till 

kunskap. Flera av våra informanter gav uttryck för att undervisningen och framförallt 

genomgångar av olika stoff blev tydligare med hjälp av digitala verktyg. Många 

framhåller smartboarden eller projektorn som ett bra sätt att fånga och engagera alla 

elever då alla elever får möjlighet att se samma sak samtidigt. 

 
L5: Ja men bara det här att man kan visa upp saker i dokumentkameran och det kommer upp på skärmen 

och alla kan se det. 

I: Ja. 

L5: Alltså även om det är litet, eller en liten grej så kan man fånga eleverna på ett helt annat sätt än om 

man ska gå runt och visa en liten sak. 

(Intervju med L5) 
 
 

Läraren (L5) i intervjun är så van vid att använda digitala verktyg för att åskådliggöra för 

eleverna att det nästan inte känns som digitala verktyg längre. Projektor, 

dokumentkamera och Cleverboard gör att lärarna kan visa saker för alla elever samtidigt 

istället för att gå runt och visa en elev i taget. Det fångar eleverna på ett helt annat sätt. 

 
 

L2: Sen blir det ju fler ingångar till kunskap. Alltså jag kan ju bli ganska tråkig att lyssna till ibland och 

då är det kul att sätta på en undervisningsfilm på studentlitteraturs hemsida och låta dem berätta någon 

gång. 
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I: Ja. 

L2: Ibland när jag tittar i boken så funderar jag på; Hur ska jag förklara det här? Jamen jag tar filmen 

idag då. - Idag får ni lyssna på film! och då får även jag möjlighet att under filmens gång lära mig, aha 

så tänker dom. Då kan jag ju utveckla den förklaringen lite efter filmen sen för att förtydliga och ge 

exempel eller så där. 

(Intervju L2) 
 
 

Läraren (L2) i intervjun ger uttryck för att få hjälp och stöd i att förklara olika 

matematiska begrepp med hjälp av olika undervisningsfilmer. Läraren anser också att det 

verkar som att eleverna uppskattar att få höra informationen från någon annan än läraren 

ibland. Det finns en potential i att använda digitala verktyg för att stödja elevernas 

utvecklande av matematiska representationer skriver Polly (2014) i sin studie av lärares 

användning av teknologi i matematikundervisningen. Med hjälp av tekniken ges eleverna 

möjlighet att snabbt generera och manipulera olika matematiska representationer och 

utifrån dessa studera olika matematiska begrepp. Med hjälp av olika digitala verktyg har 

eleverna större möjlighet att på ett enkelt sätt testa och göra generaliseringar medan de 

utforskar matematiken (Polly, 2014). Även Gärdenfors (2010) lyfter fram möjligheterna 

som framträder både i form av variation och samarbete. 

 
 

5.5 Tidskrävande 

En förhoppning många har när det gäller den digitala tekniken är att den ska vara 

tidsbesparande och förenkla lärarnas och elevernas arbete. Det flera lärare ger uttryck för 

är dock att det istället uppstår problem som istället för att förenkla arbetet gör det 

omständligt och krångligt. Flera lärare diskuterar också att de blivit lovade olika digitala 

verktyg men att det drar ut på tiden innan de kommer eller innan de får programvaror 

som fungerar ihop med verktyget. Det blir lite som en försöksverksamhet när nya verktyg 

delas ut i klassrummet. Vid flera skolor delades iPads eller surfplattor ut till vissa klasser 

men utan att lärarna fått någon fortbildning kring dem. Det fanns heller inga program 

eller appar installerade på iPadsen. 

 
L3: Det var också det här med teknikstrul. Först så funkade inte nätet. Vi hade “paddorna” [iPads] men 

kunde inte använda dem. Det är ju också det här med tillgången. 

I: Absolut, för sådant måste ju fungera, annars faller ju alltihop. 
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L3: Ja, och lite med Smartboard som inte har rätta programmen så istället för en smartboard blir det 

bara som en projektorskärm. 

I: Jaha, är de inte uppdaterade då, Smartboardarna, eller? 

L3: Nja, de var inte installerade.. med sådana program.. eh.. men nu finns det det! 

(Intervju L3) 
 
 

Läraren (L3) i intervjun berättar om internetuppkopplingar som krånglar, så även om de 

har fått fler digitala verktyg i form av iPads kan de inte använda dem. De har också haft 

problem med att det inte funnits appar installerade och läraren ger uttryck för att allt tar 

längre tid än det från början var tänkt. De skulle ha fått sina Ipads efter sommaren men 

fick dem först efter jul. Flera av informanterna berättar om problem som uppstått på grund 

av att tekniken inte fungerar. Det är program som inte är uppdaterade eller enheter som 

levereras utan att det finns program till, det handlar också om den tid det tar att starta upp 

datorer eller vänta på att datorn ska uppdatera sig. TOT, det vill säga att eleverna 

verkligen jobbar med det lektionen var tänkt att handla om är en viktig markör för att nå 

framgång i klassrummet (Lundberg & Sterner, 2009). Ibland kan dock användningen av 

digitala verktyg fastna i olika tekniska problem. Det vill säga stor del av 

undervisningstiden får användas till att lösa dessa tekniska problem, eller en stor del av 

förberedelsetiden får läggas på att starta upp datorer eller logga in i olika program, istället 

för att lägga tiden på undervisning eller färdighetsträning. 

 
5.6 Isolerande 

Att undervisning och lärande inte kan ske helt på egen hand och utan kontext var många 

av informanterna överens om. För att kunna växa och utvecklas som människor behöver 

vi hjälp av varandra både i form av utbyte av idéer och synpunkter, liksom för att vidga 

våra erfarenheter och då också vår världsbild (Vygotskij & Öberg Lindsten, 1995). De 

digitala verktygen kan ses som ett komplement i matematikundervisningen men kan inte 

ersätta det mänskliga samspelet då de på så vis kan leda till isolering. De intervjuade 

lärarna är medvetna om detta och använder sig av digitala verktyg främst vid 

genomgångar och vid färdighetsträning som ofta är individanpassad. 

 
L1: Och genomgångar då naturligtvis via smartboarden. Sen tycker jag att det är viktigt att använda.. 

alltså det muntliga. Jag använder ofta och skriver fortfarande på tavlan för jag tycker det är så bra när 

man har muntligt gemensamt. Hur tänker man? Hur tänker du? Alltså man får en dynamik i gruppen, 
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man förklarar och barnen förklarar. Vilka steg? Hur tänkte du när du räknade ut det här, som är risk att 

du missar om du bara sitter vid…[paus] 

I: ..en egen skärm? 

L1: Så man synliggör kunskapen på ett annat sätt tycker jag. Så datorer är mest för.. ja, genomgångar 

ibland. 

(Intervju L1) 
 
 

Den här läraren (L1) ger uttryck för att lärandet sker i ett samspel där språk och diskussion 

är viktigt. Läraren berättar om hur eleverna kan lära av varandra och genom diskussion 

med en lärare men ger också uttryck för en oro att eleverna blir mer isolerade om de bara 

ska sitta vid en egen skärm och arbeta. Många av dagens lärare har skolats in med 

Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet. Flera lärare gav under 

intervjuerna uttryck för att de var oroliga för att tappa bort andra gamla värden, som 

muntligt berättande, det dagliga samtalet eller de gemensamma diskussionerna. Det 

skulle kunna spegla det sociokulturella perspektiv som pekar på vikten av det mänskliga 

samspelet för utveckling av kognitiva strukturer och tankeprocesser (Säljö, 2014). 

Lärarna är också oroade över att skolan inför något som ännu inte är tillräckligt beforskat. 

Cheung (2011) beskriver att användningen av utbildningstekniska hjälpmedel ger störst 

effekt på låg- och mellanstadieelever. Den nya utbildningstekniken är en hjälp men inte 

ett genombrott. Den utgör endast en blygsam skillnad i att lära sig matematik (Cheung, 

2011). Grönlund (2014) skriver att lärarledd undervisning inte får ersättas med att 

eleverna sitter ensamma och arbetar vid exempelvis en dator. Lärartjänster får inte dras 

in på grund av kostsamma inköp av digital utrustning eftersom lärarna ska förbättra 

undervisningen och då kan de inte ersättas av datorer (Grönlund, 2014). 

Några informanter anser att man måste se upp så inte eleverna sitter och jobbar med 

digitala verktyg enbart istället för att arbeta med läraren eller andra elever. De ger uttryck 

för att man måste vara vaksam på att eleverna inte bara sitter ensamma och jobbar vid 

sina datorer vilket kan leda till att matematikdiskussionerna glöms bort. 

 
 

5.7 Instrumentellt 

Flera av lärarna ger uttryck för att undervisningen med digitala verktyg måste vara 

planerad i förväg annars finns risken att eleverna inte lär sig någonting om de, när de är 

klara med sin uppgift, får arbeta fritt på en dator eller iPad. Det verkar också vanligt att 
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det är problem kopplade till den nya tekniken som gör att undervisningstid får läggas på 

att lösa dessa istället för att undervisa; exempelvis är det elevinloggningar som hoppar ur 

eller elever som glömmer sitt lösenord. Alla dessa problem är saker som läraren behöver 

lösa under sin lektionstid eller i nära anslutning till den. 

 
 

L2: [Då frågar eleverna] får vi välja vad vi vill idag? Ja, det kan ni få [svarar läraren]. Men då har jag 

ju hittat dem och ser att de gör ju egentligen ingenting, de bara trycker och klickar och provar. Så 

kommer de till en läsuppgift; - jag kan inte läsa [säger eleven]. Nej, men då kanske du inte ska spela 

det här spelet utan välja något som jag har visat att det fungerar [säger L2 till eleven]. Ja, men då är det 

inte så intressant eftersom de redan gjort dessa spel fem gånger. 

 
(Intervju L2) 

 
 

Läraren (L2) i intervjun ger uttryck för att eleverna inte reflekterar över sitt lärande utan 

bara klickar och provar utan eftertanke, de pedagogiska programmen blir som spel eller 

ett instrument som eleverna använder för att ta sig vidare. Läraren uttrycker dessutom att 

eleverna kräver variation och tröttnar snabbt på de program som läraren föreslår och 

tycker är lämpliga utefter elevens ålder och mognad. Här blir det en balansgång mellan 

att å ena sidan hålla uppe den så viktiga motivationen (Giota, 2006) och å andra sidan 

använda tiden till att jobba med det eleven verkligen behöver träna på, time on task 

(Lundberg & Sterner, 2009). Flera lärare anser att om undervisningen inte är styrd kan 

eleverna planlöst sitta och klicka sig fram mellan olika program och appar utan att 

egentligen träna på någonting. Risken är då att de väljer program som är för svåra för 

deras nivå och att själva aktiviteten blir bara att klicka sig fram till rätt svar utan att 

reflektera över vad de gör. Det blir ingen lärsituation utan bara ett gissande. 

 
 

5.8 Tidsfördriv 

I skolan är vår uppgift som lärare att skapa lärsituationer som gynnar elevernas inlärning. 

Ibland verkar det dock som att de digitala verktygen blivit en form av belöning eller ett 

tidsfördriv för elever som snabbt blir klara. De får jobba på egen hand och eftersom 

läraren inte har hunnit sätta sig in i de program eller appar som eleverna använder sker 

det heller ingen uppföljning av hur eleven klarat uppgifterna eller spelen. 
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I: De kanske inte jobbar med det de ska träna på? 

L9: Nej, men det är ju inget fel att de kanske övar lite på klockan eller udda och jämna tal eller något. Men 

det är ju inte att jag har något syfte med det. Så det tycker jag är en nackdel att man, att jag har det ju på ett 

sätt, men ändå inte. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra. 

(Intervju L9) 
 
 

Lärare (L9) uttrycker en oro över att de digitala verktygen inte alltid används med ett 

syfte. En orsak till detta kan vara att lärarna inte känner sig bekväma med hur de digitala 

verktygen ska användas. Lärare (L9) uttrycker “jag vet inte riktigt hur jag ska göra”. Det 

är den läraren långt ifrån ensam om. Flera informanter berättar att de saknar fortbildning 

kring de digitala verktyg som finns på skolan. De vågar eller kan inte använda de verktyg 

som finns eftersom de inte fått tid att sätta sig in i hur de fungerar. De berättar om att det 

finns ett stort utbud av program och appar men anser sig inte ha tid och/eller kunskap att 

sätta sig in i vilka som fungerar eller är bra. Det uttrycks även frustration över känslan 

att hela tiden ligga steget efter eleverna eftersom de i stort sett är födda in i 

digitaliseringen medan informanterna behöver lära sig för att kunna lära ut. Enligt 

Peterson (2014) känner sig många lärare som ”teknik-invandrare” jämfört med den 

generationer unga som vuxit upp med den nya tekniken. Många hävdar att den 

datorspelande generationen lär på ett annat sätt än tidigare elever. Det finns till och med 

läkare som menar att elevernas hjärnor har ändrats fysiskt (Peterson, 2014). 
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6. Diskussion 
 

Vi inleder diskussionen med en kritisk resultatdiskussion i förhållande till studiens syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. Efter 

resultatdiskussionen följer förslag på vidare forskning. 

 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien presenteras med utgångspunkt i frågeställningarna. För oss i vår 

kommande yrkesroll som speciallärare är det av intresse att se vilka uppfattningar lärarna, 

speciallärarna och specialpedagogerna har kring digitala verktyg och elever i behov av 

särskilt stöd eller extra utmaningar. Det vill säga om de tycker att det finns digitala 

verktyg som underlättar eller skapar utmaningar för dessa elever. Vi frågar oss också om 

lärare, speciallärare och specialpedagoger upplever att undervisningens utformning 

påverkas av digitala verktyg. Vi tittar på vad de digitala verktygen faktiskt används som 

enligt lärare, speciallärare och specialpedagoger. 

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram lärandet som ett samspel mellan personer 

eller artefakter och vår utgångspunkt blir då att titta på om de digitala verktygen ökar 

samarbetet mellan elever och lärare eller om den minskar. Kunskap utvecklas och får en 

innebörd genom samverkan med andra människor (Säljö, 2011). Det handlar om att få 

dem som lär att uppleva nya situationer och genom argument och meningsutbyte befästa 

kunskap (Säljö, 2011). Vygotskij & Öberg Lindsten (1995) skriver också om vikten av 

att elevernas motivation till lärande ökar med hjälp av kreativitet och fantasi, vad talar då 

för att digitala verktyg stimulerar dessa och vad gör det i så fall med motivationen. 

 
6.1.1 Interaktion med digitala verktyg 

Vi behöver inte se digitala verktyg som en konkurrent till mänsklig interaktion utan som 

ett komplement. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att då fler elever blir 

intresserade och motiverade att lära sig ökar chanserna till att undervisningen blir ett 

samspel eleverna emellan eller mellan eleverna, läraren och/eller artefakten (Säljö, 2014). 

Vi behöver också tänka på att både eleverna och även artefakten kan bidra till ett socialt 

utbyte av idéer eller att det kan fungera som morot för att fortsätta lära, utvecklas eller nå 

fler poäng i ett spel. Det sker i en social kontext även om personerna inte alltid befinner 
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sig i samma rum eller land. De digitala verktygen gör att klassrummet växer och 

kommunikationen behöver inte bara vara mellan elev och lärare i den egna skolan utan 

kan också handla om kommunikation med andra människor utanför skolans väggar 

(Gärdenfors, 2010). Genom att bjuda in fler aktörer kommer ny kunskap i fokus som till 

exempel källkritik eller kritiskt granskande. Det handlar om att skapa bra förutsättningar 

till lärande och här är motivationen en viktig motor (Hattie, 2009). De digitala verktygen 

kan fungera lika motivationshöjande som mänsklig interaktion då det gäller att ge snabb 

feedback och att stimulera till kreativitet i fråga om utformande av olika spel och appar. 

 
Lärarna pratar om att om eleverna tycker det är roligt ökar deras motivation att lära in 

eller befästa olika matematiska kunskaper. Att eleverna känner sig motiverade inför olika 

uppgifter gör att inlärningen gå lättare (Giota, 2006). Just artefakter som digitala verktyg 

är något som Vygotskij inte kände till men många lärare ger uttryck för att de digitala 

verktygen stimulerar fantasi och kreativitet och är ett verktyg som kräver att eleven 

kommunicerar om än på ett annat sätt än genom ett vanligt samtal. Ett digitalt hjälpmedel 

kräver ett svar eller skapar ett behov hos eleven att samla poäng eller komma vidare i 

spelet och på det viset skapas en motivation till lärande. Om eleverna får arbeta med iPads 

som belöning för att de är klara med sina uppgifter men utan någon pedagogisk tanke 

missar vi förmodligen chansen att ta tillvara deras motivation på bästa sätt. Detta kan 

vara en risk menar Polly (2014) om lärarna inte kontrollerar vad eleverna jobbar med 

eller har en plan för vad det är tänkt att de ska träna. 

 
Svårigheten kan istället ligga i att hitta digitala verktyg som stimulerar till lärande på ett 

sådant sätt att det inte bara blir ett instrumentellt klickande hit och dit utan vare sig 

förståelse, lärande eller kommunikation. Att det blir mindre kommunikation mellan barn 

och vuxna vid införandet av datorer och surfplattor visar en studie av förskollärare 

(Güles, Kuzu, & Polat, 2013). Om kommunikationen mellan oss människor minskar blir 

det också färre lärsituationer. Enligt det sociokulturella perspektivet är det genom 

kommunikation och utbyte av idéer vi lär oss (Säljö, 2011). Å andra sidan kan det digitala 

verktyget ses som ersättande för det mänskliga samspelet och ändå stimulera lärandet. 

Det vill säga vi får ett utbyte av idéer genom de digitala verktygen (Gärdenfors, 2010). 

 
Fortbildning är något som flera lärare pratar om i intervjuerna. Lärarna har inte alltid fått 

någon fortbildning kring de digitala verktyg som finns att tillgå i klassrummet. Det här 
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är något som Haelermans (2017) lyfter fram i sin forskning där hon säger att lärarna måste 

inse den fördel som finns i att använda digitala verktyg och ledningen bör inse vikten av 

att kompetensutveckla lärarna. Genom kunskaper om de digitala verktygen kan vi ta 

tillvara den potential som finns men också förebygga för att undvika de farhågor som 

följer i spåren. Vi behöver lyfta blicken och jobba förebyggande med fortbildning och de 

tekniska bitarna för att dessa ska fungera när de digitala verktygen är på plats i skolorna. 

På en av de skolor vi intervjuade finns en IT-support, även om den personen för tillfället 

är föräldraledig. Kanske är det något som skolorna behöver satsa på för att lärarna ska 

orka med sitt uppdrag. För att lärarna ska få göra sina arbetsuppgifter behöver det finnas 

annan personal som kan lösa tekniska problem. 

 
 

6.1.2 Specialpedagogiska implikationer 

Digitala verktyg kan utformas som hjälpmedel som har hög specialpedagogisk relevans 

men det beror på hur dessa används. Det är viktigt att de används på ett sådant sätt att 

lärande gynnas och att det inte blir ett tidsfördriv eller ett klickande hit och dit utan 

pedagogisk mening. Flera av informanterna anser att digitala verktyg, framför allt iPads 

eller andra surfplattor kan vara ett bra komplement i undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd eller elever som behöver extra utmaningar. Den främsta orsaken som lyftes 

fram var att elevernas motivation ökade. Många av lärarna tyckte att det var lättare att 

individualisera undervisningen med hjälp av digitala verktyg, då det idag finns många 

program och appar på marknaden där man kan nivåanpassa olika övningar. De gav också 

uttryck för att det var lättare att motivera eleverna till att träna på olika matematiska 

förmågor med hjälp av olika spel, appar eller instruktionsfilmer på nätet. Det finns också 

ett utrymme för läraren, specialläraren eller specialpedagogen att individanpassa vilka 

spel eller appar man väljer beroende på vad eleven blir motiverad av. En del elever vill 

ha rena taluppgifter med endast en poängsumma som morot medan andra elever fångas 

av träningsappar som är utformade som ett spel där eleven ska klara olika uppdrag. Enligt 

Lohbeck (2018) har motivation som handlar om någon form av inneboende, identifierad 

eller integrerad motivation positiv inverkan på elevernas prestationer medan introjektiv 

eller extrinisk motivation hade negativ inverkan på elevernas studieresultat (Lohbeck, 

2018). Giota (2006) menar däremot att yttre motivation kan vara positivt framförallt för 

högpresterande elever. 
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En av specialpedagogerna utvecklade en tankegång vidare kring att eleverna sitter med 

datorer eller på andra sätt jobbar med digitala verktyg och menar att de också kan 

användas vid pararbete och då fungera som samtalsunderlag. Vi som arbetar i skolan 

behöver hitta nya sätt att förhålla oss till undervisningen utan att släppa på gamla värden 

som samtal och utbyte av idéer mellan människor. Vi behöver likt specialpedagogen ovan 

hitta områden där vi kan utnyttja både den nya tekniken men också de gamla värdena 

genom det sociokulturella perspektivet. Det är som så ofta inte antingen eller utan helst 

både och. Trouche & Drijvers (2014) visar att läraren har en roll både som dirigent i 

klassrummet men också som en samarbetspartner via olika digitala verktyg. Vilken roll 

det blir är beroende av hur undervisningen läggs upp, elevens ålder och vilka digitala 

verktyg som används. 

 
 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Flera av lärarna gav uttryck för att de saknade fortbildning eller på annat sätt kände att 

de inte riktigt behärskade de olika digitala verktyg som finns i skolan. Vilken fortbildning 

dessa lärare eller övrig personal i skolan skulle behöva skulle vara intressant att arbeta 

vidare med. Informanterna uttrycker att det ofta blev en försöksverksamhet kring de 

digitala verktygen till att börja med utan några tydliga riktlinjer från ledning. Just 

kompetensutveckling är något som Haelermans (2017) pekar på i sin forskning kring 

digitala lärverktyg där hon menar att för att vi ska kunna fånga upp de positiva effekterna 

av digitaliseringen behöver lärarna ha kompetens inom området. Även Grönlund (2014) 

anser att lärarna måste få fortbildning för att digitaliseringen ska kunna få positiva 

effekter. 

 
Det dök också upp en intressant och tidsbesparande tanke kring vems ansvar det är att 

välja ut pedagogiska appar eller program. Det skulle kanske kunna vara något som kunde 

ske på nationell nivå. En av speciallärarna uttryckte att Skolverket borde gå ut med 

riktlinjer kring vad vi ska använda de digitala verktygen till och på vilket sätt det gynnar 

elevernas inlärning. Läraren anser också att det borde vara Skolverkets eller kommunens 

uppgift att hitta lämpliga appar att använda i undervisningen istället för att varje lärare 

ska lägga tid på att hitta olika appar. Då det tar mycket tid att sätta sig in i nya program 
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och hålla sig uppdaterad på det senaste kanske det hade varit tidsbesparande att någon 

eller några arbetar med detta och sorterar bort program som inte har så stor effekt på 

elevernas lärande medan andra program som visar bättre resultat kunde få komma alla 

elever till del. Det kan tyckas självklart men utifrån de intervjuer vi haft med olika 

personalgrupper verkar alla sitta på sin egen kammare och i mån av tid och ork testa olika 

program och appar. 
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Bilaga A - Missivbrev 
 

Hej! 

Vi heter Anette Ewertsson och Ann-Sofie Berglund och vi läser vår sista termin till 

Speciallärare i matematikutveckling vid Linköpings Universitet. Våren 2019 skriver vi 

vårt examensarbete som handlar om Digitala verktyg i matematik. Syftet med vårt 

examensarbete är att undersöka lärare och speciallärares uppfattningar kring digitala 

verktyg. Vi är intresserade av vilket lärande som lärare, speciallärare och 

specialpedagoger tycker gynnas eller missgynnas av att använda digitala verktyg i 

matematik. 

För att uppnå vårt syfte med studien önskar vi att intervjua verksamma lärare och 

speciallärare i årskurserna 1–3, som undervisar i matematik, om deras erfarenheter och 

upplevelser. Intervjuerna kommer att spelas in med ert godkännande. Vi beräknar att 

intervjun tar ca 30 min. 

I examensarbetet kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer. Ni 

som medverkar kommer att avidentifieras vilket även gäller skolan. Uppgifterna kommer 

endast att användas till examensarbetet och inspelade data kommer att raderas efter 

analys. Ni har också möjlighet att när som helst avbryta undersökningen om så önskas. 

Om du kan tänka dig att delta i undersökningen, kontakta oss via mail eller telefon. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 
 
 

Stockholm: Ulricehamn: 

Ann-Sofie Berglund Anette Ewertsson 

xxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxx 

xxxxxxxxx@gmail.com xxxxxxxxx@vistaholm.se 
 
 
 
 
 

Handledare: 
Susanne Severinsson 
Lektor Pedagogik/ 
Docent Pedagogiskt arbete 
xxxxxxxxxx@liu.se 

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
mailto:xxxxxxxxx@vistaholm.se
mailto:xxxxxxxxxx@liu.se
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Bilaga B - Intervjuguide 
 

Bakgrund: 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Hur många år har du arbetat i yrket? 

2. Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 
 
 

Digitala verktyg: 

3. Vad är digitala verktyg för dig? 

4. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen 

beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskolan. I läroplanen för Grundskolan 

finns nu ett nytt avsnitt om digitalisering i skolan. Vad tycker du om det? 

 
Tillgänglighet: 

5. Tycker du att tillgången på digitala verktyg är tillräcklig på skolan där du arbetar? 

- Har alla elever samma tillgång till digitala verktyg? 

- Hur ofta använder du digitala verktyg i din undervisning? 
 
 

Användningsområde: 

6. Vilka digitala verktyg använder du i matematik? I vilket syfte? 

7. Finns det områden i matematiken som du anser är mer lämpade för att använda 

digitala verktyg? 

8. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i din 

matematikundervisning? 

9. Tycker du att det finns digitala verktyg i matematik som underlättar för elever i 

behov av stöd eller elever som behöver extra utmaningar? 

 
Fortbildning/intresse: 

10. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att kunna använda dig av digitala 

verktyg i undervisningen? Något som kan få dig att ändra dig? Vad skulle du behöva? 

- Kan du hjälpa eleverna att använda digitala verktyg? 

- Har du fått någon fortbildning kring detta? Personligt intresse? 
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