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Sammanfattning 

Digitala medier blir mer och mer vanligt i samhället och därför blir det även vanligare i skolans värld. Många 

kommuner och skolor satsar på digitala medier i skolorna. Det är inte längre en fråga om lärarna använder digitala 

medier utan snarare en fråga i hur lärare använder digitala medier.  

I den här studien har åtta lågstadielärare intervjuats om sin syn på hur de använder digitala medier i 

matematikundervisningen och vilka för- och nackdelar lärarna upplever med att använda digitala medier.  

Resultatet av studien visar att lärare använder digitala medier i matematikundervisningen i genomgångar, när de 

arbetar med färdighetsträning eller när elever behöver extrauppgifter. Resultatet visar även på att lärare använder 

digitala medier vid planering och i det kollegiala lärandet. 

Lärare anser att genom att använda digitala medier blir matematikundervisningen mer varierad, det ökar elevers 

motivation och undervisningen blir mer vardagsnära och individanpassad. Till en början kan användandet av 

digitala medier upplevas som tidskrävande då det är något nytt att sätta sig in i upplever lärare. Även det tekniska 

underhållet kan vara tidskrävande och när tekniken inte fungerar är det svårt. Trots det ser lärare positivt på 

användandet av digitala medier och de ser det som en nödvändighet för framtiden. 
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1. Inledning 

Digitala medier blir allt vanligare i samhället och de flesta använder någon form av det i 

vardagen. Informationsutbytet med hjälp av digitala medier sker allt snabbare och många barn 

använder sig av till exempel datorer och surfplattor i hemmet. Även i skolan ökar 

användningen av digitala medier i undervisningen. Numera har det har blivit en fråga om hur 

de används och istället för en fråga om de används.1  

I läroplanen står det att eleverna ska kunna förhålla sig till digitala medier och använda sig av 

det när de söker information. Matematiken är ett ämne som är starkt kopplat till den tekniska 

utvecklingen. Kombinationen matematik och digitala medier är därför naturlig. Eleverna kan 

med hjälp av digitala medier till exempel undersöka problemställningar och göra beräkningar, 

för att sedan tolka och presentera det som de har kommit fram till.2 

Under min tid vid lärarutbildningen med inriktning F-3 har jag stött på digitala medier på 

olika sätt. Dels på olika praktikplatser och dels har ämnet diskuterats i litteratur och på 

seminarier. Det har gjort mig intresserad av digitala medier i undervisningen och jag tycker 

därför att det vore intressant att ta reda på hur och varför aktiva lärare använder sig av digitala 

medier i matematikundervisningen idag. 

Eftersom den digitala utvecklingen går så fort framåt så är det relevant för mitt kommande 

yrkesval och jag finner det väldigt intressant att undersöka hur lärare idag ser på 

användningen av digitala medier i klassrummet samt hur de ser på den utveckling som sker. 

Genom att bilda en kunskap om hur det ser ut idag så kan det bidra till en förståelse samt en 

idé om hur användningen av digitala medier kan utvecklas ännu mer i framtiden. 

  

                                                 
1 Gällhagen, L. & Wahlström, E. (2012). Lär med surfplattan – åk 1-3. Stockholm: Natur & Kultur.  
2 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket 
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2. Syfte & frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur digitala medier används i grundskolans 

tidiga år i matematikundervisningen. Jag vill undersöka vilka effekter som lärare anser att 

användningen av digitala medier har på matematikundervisningen. Jag vill även undersöka 

vilka svårigheter lärare upplever med digitala medier. Till sist vill jag undersöka vad lärare 

har för åsikter kring satsningen av digitala medier i skolan.  

 

2.2 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

 Hur anser lärare att de använder digitala medier i matematikundervisningen?  

 Vilka effekter upplever lärare att användningen av digitala medier har på 

matematikundervisningen?  

 Vilka svårigheter har lärare upplevt vid användningen av digitala medier i 

undervisningen? 

 Hur ser lärare på satsningen som görs på att införa digitala medier i undervisningen? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet beskriver jag först centrala begrepp som återkommer i studien. Därefter 

beskrivs kortfattat tidigare teoretiska perspektiv på användningen av digitala medier. Till sist 

går jag igenom det sociokulturella perspektivet vilket studien har sin utgångspunkt från.  

3.1 Centrala begrepp 

I den här studien används begreppet digitala medier genomgående. Med det syftar jag på 

digital teknik, främst dator och surfplatta med tillhörande mjukvaror men även projektor, 

interaktiva tavlor, dokumentkamera och andra digitala verktyg.3 

Ett annat begrepp som används mycket när man talar om digitala medier är IKT som är en 

förkortning på Informations- och kommunikationsteknologi. Det är likvärdigt begrepp med 

digitala medier och i den här studien kommer jag använda mig av digitala medier som 

genomgående begrepp. 

När man arbetar med digitala medier krävs ibland program som eleverna kan arbeta med. 

Appar är en slags program som finns i surfplattor och är en förkortning av orden applikation.4  

När jag i uppsatsen skriver om traditionell undervisning menar jag den undervisning där 

läraren går igenom ett problem eller ett räknesätt vid tavlan och sedan låter eleverna arbeta i 

böckerna individuellt. Traditionell matematikundervisning är uppbyggd på så vis att läraren 

förklarar ett nytt avsnitt och sedan får eleverna arbeta enskilt.5 

Eleverna möter matematiken genom olika representationsformer, Jönsson och Lingefjärd 

lyfter fem olika kategorier av de olika representationerna, det är fysisk, bildlig/grafisk, verbal, 

numerisk och symbolisk.6 Bergius och Emanuelsson skriver att olika representationsformer är 

de sätt som eleverna möter matematiken, det kan alltså vara genom bilder, siffror eller olika 

objekt.7 

                                                 
3 Jönsson, P. & Lingefjärd, T. (2012). IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
4 Olsson, E. (2013). Lärplatta och matematik – Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. Nacka: 

Askunge Thorsén Förlag AB 
5 Imsen, G. (1999). Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur AB. 
6 Jönsson, P. & Lingefjärd, T. (2012).  
7 Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? - unga elever upptäcker matematik. 

Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildningen, NCM.  
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3.2 Sociokulturellt perspektiv  
Digitala medier ses idag som ett verktyg som lärare tillsammans med elever skapar ett 

kunskapsinnehåll genom.8  Det är även ur det perspektivet den här studien har sin grund. Ett 

sådant synsätt ligger i linje med Vygotskys sociokulturella teori, vilket även är den teori den 

här studien grundas i. Enligt den sociokulturella teorin beskrivs utvecklingen av kunskap och 

lärande som en relation mellan verktyg (artefakt), subjekt och objekt (se figur 1).9 Den 

kognitiva utvecklingen sker genom användandet av olika redskap.10 

 

Figur 1 – figuren beskriver att lärandet sker genom subjekt (lärare), objekt (elev) och artefakt (verktyg). 

Vygotsky ansåg att lärandet sker vid interaktionen mellan individer. Det kan vara mellan elev 

och lärare men också mellan elev och elev. Han menade även att lärandet är en social process 

där kulturella verktyg (som till exempel digitala medier) kan leda till utveckling.11 För den 

kognitiva utvecklingen är både materiella verktyg och psykologiska verktyg viktiga. Alltså är 

både språk och andra verktyg viktiga faktorer.12 Genom att då använda sig av digitala medier 

får eleven tillgång till flera olika representationsformer vilket gynnar lärandet. När 

kunskapsinlärningen sker genom olika verktyg, som digitala medier, blir eleverna mer 

kapabla att inhämta information och de lär sig att kommunicera och samarbeta med hjälp av 

de digitala medierna.13  

De digitala medierna fungerar som ett redskap i undervisningen och leder till ett lärande som 

är socialt grundat. Eleven är inte ensam i sin utveckling. Enligt Vygotsky och det 

                                                 
8 Ibid. 
9 Tallvid, M.(2015). 1:1 I KLASSRUMMET - analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Göteborg: 

Chalmers Repro. 
10 Tallvid, M.(2015).  
11 Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology. Eleventh edition. New Jersey : Pearson Education 
12 Ibid. 
13 Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014).  

Artefakt

ObjektSubjekt
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sociokulturella perspektivet är det sociala, som till exempel familj, lärare och andra elever 

viktiga. Det finns även andra viktiga verktyg som till exempel digitala medier.14  

När elever utbyter idéer med varandra eller med läraren får de en bredare bild av problemet. 

Deras idéer och attityder utvecklas och deras problemlösningsförmåga likaså. Vygotsky ansåg 

att med hjälp av verktyg som kan guida eleverna i rätt riktning så klarar eleven av 

problemlösning i större utsträckning. Eleverna använder inte bara verktygen utan omvandlar 

dem till representationsformer, symboler och mönster som gynnar deras utveckling.15 Det 

absolut viktigaste verktyget är språket enligt Vygotsky.16 Det kognitiva tänkandet utvecklas 

genom kulturella redskap ansåg Vygotsky, då det bildar en interaktion och eleverna får se fler 

representationsformer och ett bredare matematiskt tänk.17 

Miniräknare och senare datorer och surfplattor har gjort det enklare att lösa svåra matematiska 

problem menar Durmus och Karakirik.18 Genom att eleverna använder hjälpmedel för att lösa 

ett problem kommer eleven bygga upp en förståelse för problemet eller liknande problem så 

att eleven så småningom kan lösa problem utan hjälpmedel.19 

Lärare kan hjälpa eleverna att komma vidare genom att demonstrera processer, göra delar av 

problem med eleverna och vägleda eleverna. Digitala medier stöttar då elevernas lärande och 

kommunicerande på andra sätt än boken. Stöttningen som gynnar elevernas lärande och 

tänkande går under den engelska termen scaffolding.20 Dessutom är feedback viktigt för att 

eleverna vet hur de ska gå vidare.21 Genom scaffolding får eleverna feedback på det som de 

har gjort och support för att komma vidare, så småningom kommer eleverna då kunna klara 

av liknande problem själva och möta nya utmaningar.22 

Digitala medier är verktyg som eleverna kan använda vid uträkningar eller när de 

kommunicerar matematik.23 Samarbete och ett gemensamt lärande betonas också i detta 

perspektiv och genom digitala medier kan man samarbeta både i klassrummet och på 

                                                 
14 Woolfolk, A. (2010). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006). Virtual manipulatives mathematics education: A theoretical framework. 

Abant Izzet Baysal University, Faculty of Education. ISSN: 1303-6521 
19 Woolfolk, A. (2010). 
20 Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014).  
21 Woolfolk, A. (2010).  
22 Ibid. 
23 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006). 
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distans.24 Med hjälp av de digitala medierna får eleverna dessutom möta olika 

representationsformer inom matematiken. Elever, lärare och digitala medier bildar då ett 

innehåll som de kan kommunicera ett matematiskt tänkande ifrån.25 Digitala medier kan alltså 

då betraktas som ett kulturellt verktyg så går det att koppla till Vygotskys triangel, där objekt, 

subjekt och verktyg skapar ett lärande innehåll, det vill säga elev, lärare och digitala medier.26  

 

Figur 2 – Lärare, elev och digitala medier skapar tillsammans ett innehåll för lärandet. 

Figur 2 här ovanför är inspirerad av Vygotskys triangel (figur 1) för att visa hur man kan 

tillämpa den i undervisningen med digitala medier.  

Lantz-Andersson och Säljö beskriver tre synsätt på digitala medier i undervisningen. Det 

första är att man ser digitala medier som ett sätt att presentera ett ämne, lite som en lärobok. 

Det andra synsättet är att man ser digitala medier som verktyg som kan stötta elevernas 

inlärning, till exempel när beräkningar görs. Det tredje synsättet är att eleven kan skapa 

någonting med digitala medier och det aktiverar eleven mer.27  

                                                 
24 Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014).  
25 Engström, L. (2006). Möjligheter till lärande i matematik – lärares problemformulering och dynamisk 

programvara. Stockholm: HLS förlag. 
26 Woolfolk, A. (2010).  
27 Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014). 

Digitala 
medier

ElevLärare



8 

 

4. Litteraturgenomgång 

Användningen av digitala medier i undervisningen är fortfarande ett relativt nytt fenomen. I 

det har avsnittet ska jag belysa vad tidigare forskning kommit fram till.  

Inledningsvis beskrivs tidigare forskning om lärares relation med digitala medier för att sedan 

gå vidare till forskning som beskriver vilka effekter användningen av digitala medier har på 

undervisningen. 

4.1 Läraren och digitala medier 

Här beskrivs lärarens roll till digitala medier. Först hur elevers erfarenheter av digitala medier 

bör tas till vara på i klassrummet. Därefter beskrivs vikten av lärarens kunskaper om digitala 

medier för att sedan gå över till deras kunskaper om att använda digitala medier. Till sist 

avslutas stycket med att beskriva hur tidsbristen påverkar lärares roll till digitala medier. 

4.1.1 Digitala medier från vardagen till skolans värld 

Utvecklingen av digitala medier går väldigt fort fram i samhället och det krävs att skolan 

följer med i det tempot. En begränsning som finns för skolan är att lärare inte alltid vet hur de 

ska använda digitala medier i undervisningen, rapporterar Skolverket.28  

Olsson menar att lärare måste fylla på sin egen kunskap om digitala medier för att kunna 

bemöta eleverna där de befinner sig och guida dem vidare. Hon menar att många elever redan 

har kunskaper om digitala medier när de kommer till skolan och det bör lärare ta tillvara på.29 

En annan studie som även den belyser lärarens kunskap om digitala medier har Olive 

genomfört. Där han belyser vikten av att lärare måste veta hur eleverna använder sig av 

digitala medier för att kunna återkoppla till det i undervisningen. Han menar även att digitala 

medier inte stannar i klassrummet på samma sätt som den traditionella undervisningen, därför 

anser han att det är viktigt för lärare att föra en dialog med vårdnadshavare.30  

4.1.2 Lärarens kunskaper 

Istenic Starcic, Cotic, Solomonides och Volk har i sin studie kommit fram till att lärare bör 

använda digitala medier, genom att använda digitala medier i matematikundervisningen 

                                                 
28 Skolverket (2009). Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
29 Olsson, E. (2013).  
30 Olive, J. (2013). Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments: Upportunities and Challanges 

for Future Research. Mevlana International Journal of Education Vol.3(3). Special Issue: Dynamic and 

Interactive Mathematics Learning Environment pp.8-24 01 july 2013 
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utmanas även lärarna till att själva utöka kunskapen om olika representationsformer i 

matematiken. De visar på att det är viktigt för läraren då att ha kunskaper som är tekniska, 

pedagogiska och kunskaper om ämnet.31 Även Tallvid skriver i sin doktorsavhandling om 

användningen av digitala medier i klassrummet att det är viktigt för läraren att ha de 

kunskaperna. Han kallar det för TPACK (technological, pedagogical and content knowledge), 

alltså kunskaper som är tekniska, pedagogiska och innehållsmässiga. Det menar han är viktigt 

då läraren är den som påverkar verksamheten genom sina kunskaper.32 

4.1.3 Kunskap om hur digitala medier kan användas 

Guerreros studie visar på att det inte finns en mjukvara som är ”bäst” utan det krävs att läraren 

kan planera undervisningen med hjälp av de digitala medierna, så att elevernas kunskapsmål 

uppfylls.33 Det visar även Engströms forskning, att det resultatet av användningen av digitala 

medier i undervisningen beror på hur lärarna presenterar uppgifterna och hur de använder 

digitala medier i undervisningen.34 Lantz-Andersson menar därför att användandet av digitala 

medier inte enbart kommer att påverka elevernas lärande utan även undervisningens 

struktur.35 Pålsson skriver att det krävs en ansträngning av läraren att få de digitala medierna 

att användas och skapa en varierad undervisning.36 

4.1.4 Tidsbrist för lärare och bristande support 

Lärares tidsbrist hindrar dem från att lära sig olika program som de kan använda i 

undervisningen och det finns inte heller någon tid att planera innehållet menar Hellström.37 

Trots det så visar forskning från Skolverket på att många grundskolelärare upplever att 

elevernas motivation ökar genom digitala medier i undervisningen och att lärandet då 

stimuleras. 38 Vilket gör att många lärare ändå ser positivt på användningen av digitala 

medier.39 Hatlevik och Arnseth har genomfört en omfattande studie där de har frågat flera 

lärare om användningen av digitala medier. De kom fram till att om skolledningen och lärarna 

                                                 
31 Istenic Starcic, A., Cotic, M., Solomonides, I. & Volk, M. (2015). Engaging preservice primary and 

preprimary school teachers in digital storytelling for the teaching and learning of mathematics. British Journal of 

Education Technology. doi: 10.1111/bjet.12253   
32 Tallvid, M. (2015).   
33 Guerrero, S. (2010). Technological pedagogical content knowledge in the mathematics classroom. Journal of 

digital learning in teachers education. Volume 26 Number. 4 
34 Engström, L. (2006).  
35 Lantz-Andersson, A. (2009). Framing in Educational Practices – Learning Activity, Digital Technology and 

the Logical of Situated Action. Göteborg: Göteborgs universitet. 
36 Pålsson, S. (2012). Skola, matematik och digital utveckling. Rapport från Skolverket. Stockholm. 
37 Hellström, A. (2011). IT i två skolklasser. Kapitel i boken Alexandersson, M. & Hansson, T. (2011) Unga 

nätmiljöer – Nya villkor för samarbete och lärande. Lund: Studentlitteratur AB 
38 Skolverket (2013). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Rapport från skolverket. Stockholm. 
39 Pålsson, S. (2012).  
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samarbetar och har en positiv inställning till digitala medier så ger det positiva resultat på 

användningen.40 

Många skolor har även bristande IT-support. Lärarna måste få ett stöd i hur de ska använda 

digitala medier i undervisningen visar en rapport från Skolverket.41  

4.2 Digitala medier i undervisningen  

I det här avsnittet beskriver jag vad forskning har kommit fram till i effekter av digitala 

medier i matematikundervisningen. Det som tas upp i texten är digitala medier som ett 

redskap för variation i undervisningen, hur digitala medier kan göra matematiken mer 

konkret, digitala medier som kommunikationsverktyg. Därefter hur undervisningen med 

digitala medier blir mer motiverande för eleverna. Till sist beskrivs hur elever får en direkt 

feedback genom digitala medier. 

4.2.1 Variation i undervisningen 

Användningen av digitala medier bidrar till att öka variationen i undervisningen. Eleverna får 

möjlighet att upptäcka matematiska begrepp med olika representationsformer samtidigt, visar 

forskning.42 De digitala medierna kan låta eleverna ta fram olika representationsformer som 

kan beskriva matematiska begrepp och problem så att eleven får en större förståelse, menar 

Olsson.43 När eleverna får möjlighet att se fler representationsformer så blir de även 

inspirerade av att närma sig andra problem på olika sätt. De blir även uppmuntrade att 

utvärdera sin lösning då menar Huang, Liu och Chang.44 

De olika representationsformerna gynnar också elevernas olikheter och deras olika lärostilar 

kan med enklare medel bli tillgodosedda. Eleverna kan då få nya verktyg att lösa matematiska 

problem, menar Özdemir och Ayvas.45 Även Spradlin och Ackerman, som genomförde en 

studie där de undersökte huruvida datoranvändningen påverkade matematikinlärningen, kom 

                                                 
40 Hatlevik, O. E. & Arnseth, H.C. (2012). ICT, Teaching and Leadership: How do Teachers Experience the 

Importance of ICT-Supportive School Leaders? Universitetsförlaget, Nordic Journal of Digital Literacy, Vol 7. 

2012, Nr. 01, 55-69   
41 Skolverket (2009).  
42 Pålsson, S. (2012).  
43 Olsson, E. (2013).  
44 Huang, T-H. Liu, Y-C. & Chang, H-C. (2012). Learning Achievment in Solving Word-Based Mathematical 

Questions through a Computer – Assisted Learning System. Educational Technology & Society 15(1), 248-259 
45 Özdemir, S. & Ayvas Reis, Z. (2013). The effect of Dynamic and Interactive Mathematics Learning 

Environments (SIMLE), supporting multiple representations, on perceptions of elementary mathematics pre-

service teachers in problem solving process. Mevlana International Journal of Education Vol.3(3). Special Issue: 

Dynamics and Interactive Mathematics Learning Encironment pp.85-94, 1 july, 2013. 
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fram till att det är ett bra sätt att tillgodose elevernas olika lärostilar.46 Skolverket belyser i en 

rapport att många lärare också anser att de digitala medierna ger en större möjlighet för dem 

att anpassa undervisningen för eleverna och tillgodose elevernas olika behov. Det ger alltså en 

möjlighet att anpassa och variera undervisningen.47 

Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic anser att begränsningarna med att enbart jobba i 

matematikböckerna, där enbart några få representationsformer syns, försvinner om man även 

jobbar med digitala medier. Eftersom digitala medier även kan visa samma matematiska 

problem och begrepp med till exempel. både bilder och ljud.48 

4.2.2 Konkretisering av den abstrakta matematiken 

Genom de olika representationsformerna kan matematiken förvandlas från någonting abstrakt 

till någonting mer konkret.49 D’Angelo och Iliev skriver att användningen av digitala medier 

gör det lättare att förflytta matematiken till elevernas vardag vilket bidrar till att konkretisera 

matematiken. Eleverna får möjlighet att självständigt interagera sina tidigare erfarenheter med 

nya.50 Det betyder att om eleverna får möta digitala medier tidigt i undervisningen så ökar 

möjligheterna att eleverna får förståelse för den annars abstrakta matematiken menar 

D’Angelo och Iliev.51 

Forskning visar på att om läraren anpassar de digitala medierna efter undervisningens syfte 

kan det vara en stor hjälp för eleverna att få en fördjupad förståelse av matematiken.52 Om 

eleverna med hjälp av till exempel appar får utforska närmiljön och göra mätningar eller 

beräkningar blir matematiken mer levande och verklighetsanknuten vilket i sin tur gör den 

mer lustfylld.53 Durmus och Karakirik belyser att det är viktigt att undervisningens syfte och 

fokus fylls, det krävs att läraren vet hur de digitala medierna kan användas. 54 

Engström beskriver att när eleverna arbetar med hjälp av digitala medier tillåts eleverna se 

samband mellan olika representationsformer och hitta lösningar för olika problem alternativt 

                                                 
46 Spradlin, K. & Ackerman, B. (2010). The effectiveness of Computer-Assisted Intriction in Decelopmental 

Mathematics. Journal of Developmental Education Vol 34. (2) Winter 2010 
47 Skolverket (2013).  
48 Jönsson, P., Lingefjärd, T. & Mehanovic, S. (2010). Matematik och det nya medialandskapet – nationell 

webbplats för IKT. Nämnaren nr 1 2010 s.81-84 
49 Olsson, E. (2013). 
50 D’Angelo, F. & Iliev, N. (2012). Teaching Mathematics to Young Children through the Use of Concrete and 

Virtual Manipulatives. Bloomsburg University of Pennsylvania, Online Submission, Reports. 
51 Ibid. 
52 Pålsson, S. (2010). Utveckla matematiskt tänkande och förståelse med hjälp av IT. Rapport från Skolverket. 
53 Jämterud, U. (2010). Mobilt lärande kan göra matematiken mer verklighetsanknuten. Stockholm: Skolverket 
54 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006).  
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problematisera själva. Datorn fungerar då som ett bra kommunikationsmedel. Läraren finns 

där som stöd och vägleder eleverna, fokus ligger då inte längre på att bara få fram rätt svar.55 

4.2.3 Digitala medier som ett kommunikationsverktyg 

Teknikdelegationen rapporterar även att kommunikationen ökar i klassrummet när digitala 

medier används, dels mellan lärare och elev, dels mellan elev och elev, utan att den muntliga 

kommunikationen nödvändigtvis behöver ökas.56 Kommunikationen gynnar elevernas 

matematiska tänkande, eftersom elever enklare kan diskutera och möta matematiken med 

olika representationsformer, skriver Engström.57 

Under inlärning sker en interaktion mellan elev och lärare. Genom samtal där man ställer 

frågor och lyssnar så lär sig eleverna. Digitala medier kan då användas som ett kulturellt 

verktyg och en tredje part i den kommunikationen och kan då till viss del underlätta och 

hjälpa eleven vidare med uppgiften, anser Engström.58 Durmus och Karakirik skriver i sin 

studie att när eleverna får möta olika representationsformer, som de enkelt gör när de arbetar 

med digitala medier, så ökar också elevernas kunskap i att kunna kommunicera matematiken. 

De får då verktyg till sitt matematiska språk.59 Med hjälp av de digitala medierna får eleverna 

därmed ett bredare perspektiv på matematiken genom de olika representationerna och därför 

får de även fler verktyg som ger dem möjlighet att reflektera och diskutera matematiken, 

menar Olsson.60  

4.2.4 Motivation för eleverna 

Enligt en rapport från Skolverket ser många grundskolelärare positivt på de digitala medierna. 

De menar att framförallt eleverna i de lägre åldrarna blir mer motiverade och det stimulerar 

deras lärande.61 Även Samuelsson skriver att de digitala medierna ökar elevernas motivation, 

han skriver vidare att det ökar motivationen speciellt för de elever som är lite svagare. 62   

Spradlin och Ackermans studie visade att datorn inte direkt var avgörande för elevernas 

lärande men att eleverna fann datorn intressant vilket ökade motivationen för matematiken. 63 

                                                 
55 Engström, L. (2006).  
56 Teknikdelegationen (2010) Vändpunkt Sverige- ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och 

IKT. SOU 2010:28 Stockholm: Fritze. 
57 Engström, L. (2006). 
58 Ibid.  
59 Durmus, S. & Karakirik, E. (2006).  
60 Olsson, E. (2013). 
61 Skolverket (2013). 
62 Samuelsson, J. (2003). Nytt, på nytt sätt?  En studie över datorn som förändringsagent av 

matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolåren 7-9. Uppsala: Uppsala universitet. 
63 Spradlin, K. & Ackerman, B. (2010).  
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En studie som visar på att elevers motivation ökar när de spelar dator spel är Chen, Liao, 

Cheng, Yeh och Chans studie där de undersökte hur datorspel påverkade elevernas 

matematikinlärning, de kom då fram till att om eleverna spelar ett datorspel som är till för det 

matematiska lärandet kan de lära sig matematik genom att klara spelets mål. De matematiska 

kunskapsmålet blir då sekundärt för eleven, men eleven lär sig ändå på ett lustfyllt sätt.64 

Datorspel kan alltså öka motivationen hos eleverna då de vill klara av spelets mål och genom 

att göra det måste de även klara av uppgifterna och de lär sig då matematik genom spelet. 

Datorspel är ett roligare sätt att lära sig vilket engagerar och motiverar eleverna.65 

4.2.5 Direkt feedback för eleverna 

Chen, Liao, Cheng Yeh och Chan menar även att informationsutbytet idag går snabbt och det 

är eleverna ofta vana vid från vardagen.66 Vid användning av digitala medier i 

matematikundervisningen får eleverna en omedelbar belöning och en direkt feedback, precis 

som de är vana vid.67 

En studie som Twedell Levinsen och Holm Sørensen genomfört genom att observera yngre 

elever visar på att eleverna kan jobba mer fokuserat och självgående under en längre period 

med hjälp av digitala medier.68 Lärare kan dock lägga mer fokus på att stötta eleverna i sitt 

lärande än att hålla genomgångar. Undervisningen blir även mer individanpassat på det 

sättet.69 Även D’Angelo & Iliev kom fram till i sin studie att eftersom eleverna får en direkt 

feedback när de använder digitala medier, och eleverna får svar på en gång om de gjort rätt 

och hur de ska gå vidare, så blir eleverna mer självgående, men lärarna måste samtidigt finnas 

med som ett stöd.70   

4.3 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Digitala medier är idag en del av samhället och utvecklingen går fort fram. Därför är det 

viktigt att skolan följer med i det tempot. Där är ett problem att det finns bristande IT-support 

på många skolor.  

                                                 
64 Chen, Z.-H., Liao, C.C.Y., Cheng, H.N.H., Yeh, C.Y.C. & Chan, T.W. (2012). Influence of Game Quest on 

Pupils’ Enjoyment and Goal-pursuing in Math Learning. Educational Technology & Society 15(2), 317-327 
65 Chen, Z.-H., Liao, C.C.Y., Cheng, H.N.H., Yeh, C.Y.C. & Chan, T.W. (2012).  
66 Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic (2010). 
67 Näslundh, C. (2009). Vi lär som vi lever. Kapitel i boken Vestlin, L. (red.) Från wikis till mattefilmer – om 

IKT i skolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
68 Tweddell Levinsen, K. & Holm Sørensson, B. (2011). Formalized Informal learning – ICT and Learning for 

the 21st Century. International Journal of Digital Literacy and Competence. Vol 12 nr1, 2011 
69 Ibid. 
70 D’Angelo, F. & Iliev, N. (2012). 
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Digitala medier är en stor del av elevernas vardag och många elever är ofta vana vid både 

datorer och surfplatta vilket gör att de finner det lustfyllt att arbeta med. Elever blir mer 

motiverade att lära sig matematik.  

Det tar även tid för lärare för de måste fylla på sina kunskaper i området för att bemöta 

eleverna och skapa en givande undervisning. Det finns ingen mjukvara som är bäst, utan det 

krävs en planering av undervisningen av läraren, där läraren har ett tydligt syfte för att sedan 

veta hur digitala medier ska användas. Lärare behöver numera både kunskaper som är 

tekniska, pedagogiska och innehållsmässiga. 

Forskningen visar på att genom digitala medier får eleverna möjlighet att möta olika 

representationsformer i matematiken vilket gynnar elevernas lärande. Genom digitala medier 

ökar även kommunikationen i klassrummet, elever får då möta matematiken genom en 

muntlig representation, vilket gynnar lärandet. Forskning visar även att lärares kunskaper om 

olika representationsformer i matematiken ökar med användningen av digitala medier. 

Undervisningen blir därigenom både mer varierad och mer individanpassad. Den annars 

abstrakta matematiken kan också bli mer konkret.  

Den direkta feedbacken gör även eleverna mer självständiga men läraren behöver finnas där 

och guida och en diskussion kring lärandet blir då allt viktigare.  
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5. Metod 
I det här avsnittet presenterar jag metoden som har använts i den här studien. Först redogör 

jag vilken metod jag använt mig av vid datainsamlingen och hur genomförandet såg ut. 

Därefter redogör jag för hur urvalet skedde. För att sedan beskriva hur analysen av materialet 

genomfördes. Därefter beskriver jag forskningsetiska överväganden. Till sist diskuteras 

metoden i metoddiskussionen.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 
Fejes och Thornberg menar att det är forskningsfrågan som avgör om man ska välja en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod.71 Eftersom jag även är intresserad av lärares åsikter och 

tankar kring digitala medier i matematikundervisningen så har jag valt en kvalitativ metod för 

att få en djupare förståelse av deras upplevelser av fenomenet. 

Jag har alltså valt att göra en kvalitativ studie med metoden semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer lyfter fram de intervjuades upplevelser och ståndpunkter vilket jag 

efterfrågar i min frågeställning. Kvalitativa intervjuer riktar sig mot intervjupersonens 

erfarenheter och ståndpunkter.72 I den här studien vill jag ta reda på lärarens åsikter och 

erfarenheter av digitala medier i undervisningen och därför passar den metoden både studiens 

syfte och frågeställning.   

För att få fram data till studien har jag valt den semistrukturerade intervjuformen som Bryman 

beskriver. Det är en form av intervju där det finns ett frågeschema (precis som vid 

strukturerade intervjuer) att utgå ifrån men det finns utrymme för öppna frågor och följdfrågor 

(som vid kvalitativa intervjuer). 73 Den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer har gör att 

intervjuer kan få olika riktningar och styras av intervjupersonens intressen och kunskaper.74 

Det är relevant för att besvara min frågeställning då jag vill ta reda på hur lärarna upplever 

digitala medier i matematikundervisningen och jag vill att de berättar hur och varför de 

använder sig av eller inte använder sig av digitala medier i matematikundervisningen. Valet 

av semistrukturerad intervjuform underlättar för att besvara en viss frågeställning.75 

Bryman beskriver olika typer av frågor som kan användas i ett frågeschema. De jag använt 

mig främst av är inledande frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor samt tystnad.76 Bryman 

                                                 
71 Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok I kvalitativ analys. (1. Uppl.) Liber: Stockholm 
72 Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (3.,[rev.] uppl.) Malmö: Liber 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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skriver att det är bra att ha de olika frågetyperna i åtanke vid en intervju men de olika typerna 

överlappar lätt varandra.77 Intervjufrågorna är formulerade så att det ska underlätta svar på 

frågeställningarna och det gjordes alltså med utgång från de olika typerna av frågor som 

Bryman tog upp.78 I mitt frågeschema använde jag mig av direkta frågor där respondenterna 

fick svara på om de använder digitala medier i undervisningen. Jag hade även inledande 

frågor för att ta reda på hur lärarna arbetar med digitala medier i undervisningen. Utöver 

frågeschemat tillkom även uppföljningsfrågor i olika utsträckning i de olika intervjuerna. 

Tystnad användes också för att respondenterna skulle utveckla sitt svar. Jag skrev 

intervjufrågorna med syfte att de ska besvara studiens frågeställning. (Se bilaga 1 för 

intervjufrågor). Utöver de frågor jag hade med i min frågeguide ställde jag även följdfrågor 

för att lyfta fram någonting intressant läraren berättade så att de kunde utveckla sitt svar och 

berätta mer. Nya frågor dök också upp för att anknyta till något intervjupersonen berättat.  

De flesta intervjuerna genomfördes i ett grupprum eller att jag tillsammans med den berörda 

läraren satt ensamma i klassrummet.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av min smartphone för att ha kvar intervjun och sedan 

kunna transkribera materialet. Genom att spela in intervjuerna distraherades jag inte av att 

vara tvungen att anteckna. Jag fick även med mig hur intervjupersonerna svarade och inte 

enbart vad de svarade, vilket Bryman belyser som positivt.79 

5.2 Urval 
Urvalet har skett efter ett målinriktat urval, vilket betyder att personer som är relevanta för att 

kunna besvara studiens frågeställningar har valts ut till intervjupersoner.80  

Eftersom jag ville ha en viss yrkesgrupp som svarade på mina frågor, det vill säga aktiva 

grundskolelärare som undervisar i årskurserna 1-3. Hade jag inte haft ett målinriktat urval 

hade det blivit svårt att besvara frågeställningarna eftersom jag skulle ta reda på huruvida 

aktiva grundskolelärare ser på användningen av digitala medier. Därför gjorde jag det valet av 

respondenter. 

Från början var min riktlinje att intervjua sex till åtta lärare. Bryman skriver att det till en 

början är omöjligt att exakt veta hur stort urvalet ska vara vid kvalitativa intervjuer och det får 

                                                 
77 Ibid. 
78 Ibid.  
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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avgöras under forskningens gång.81 Till studien har jag intervjuat åtta lärare som arbetar i 

grundskolans tidiga årskurser i olika skolor. I undervisningen använder de sig av digitala 

medier i olika omfattning. Lärarna jag har intervjuat har undervisat i årskurs 1-3 på fyra olika 

skolor i två olika kommuner. Kommunerna är medelstora och ligger i mellersta Sverige och 

båda kommunerna har börjat satsa på digitala medier i skolorna. Ungefär hälften av de 

intervjuade lärarna hade inte arbetat med digitala medier i undervisningen så länge, för många 

var framför allt iPaden ett nytt verktyg. De andra hade arbetat mer med digitala medier, även 

med iPaden och hade en längre erfarenhet av det.  

Studiens urval ger ingen överskådlig bild på hur det ser ut på nationell nivå. Däremot skulle 

undersökningen kunna genomföras även på andra skolor för att se resultat även där. Därför är 

det möjligt att generalisera, resultatet påverkas enbart av lärarnas åsikter och skolans 

förhållningssätt till digitala medier.  

5.3 Tematisk analys 
Som analysmetod har jag valt att använda mig av tematisk analys, som är en grundläggande 

kvalitativ metod. Metoden är flexibel och kan ge en detaljrik beskrivning av data, den är 

flexibel då den inte är teoretisk bunden, men genom metoden tematiseras data. Med hjälp av 

metoden identifieras, organiseras, analyseras och rapporteras informationen från data som 

samlats in.82  

Metoden bygger på sex steg. Det är först att man ska lära känna sitt material, andra steget ska 

man hitta koder, och tredje steget innebär att man ska leta teman för att sedan på fjärde steget 

undersöka teman för att på femte steget definiera och namnge teman för att slutligen på sjätte 

steget producera resultatet.83  

En fördel om forskaren själv har genomfört datainsamlingen, vilket jag också har gjort. När 

man börjar med första steget är ett bra sätt att lära känna materialet bättre är att transkribera 

ljudupptagningarna och sedan läsa om materialet några gånger.84  

Jag transkriberade ljudinspelningarna, men jag transkriberade inte ifyllnadsord och andra ljud 

som inte påverkar resultatet.  

                                                 
81 Ibid. 
82 Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 

2006; 3: 77-101 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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När transkriberingen var gjord skrev jag ut materialet och fortsatte med att söka efter de mest 

grundläggande koderna i materialet. Ur koderna från som teman i nästa steg växer fram.85 Jag 

kodade genom att läsa igenom texten och skrev anteckningar i kanten samt markerade i texten 

med överstrykningspenna. Utifrån de teman gick jag sedan till steg fyra där jag hittade teman 

och likheter mellan de olika koderna. Därefter började jag steg fem där jag analyserade och 

undersökte de teman jag hittat för att sedan slutligen var på sjätte steget där jag började att 

producera resultattexten. Resultattexten byggdes efter de teman som jag funnit i 

transkriberingarna och citat hämtades från intervjuerna. 

Excerpten som styrker resultaten är inte citerade rakt av då ifyllnadsord är borttagna då de inte 

tillförde något i resultatet. Eftersom det är lärarnas åsikter som ska lyftas fram i resultatet. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
När det kommer till forskning så ska deltagandet vara frivilligt och skydda integriteten. Jag 

har följt de etiska principerna som finns för den svenska forskningen. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 86   

Det innebär att jag först informerade de berörda personerna vad studien har för syfte och 

därmed frågade jag även om de ville delta i en intervju. De tillfrågade som gav sitt samtyckte 

intervjuades. Jag har inte delat några personuppgifter så det har behandlats med största 

konfidentialitet. De data som samlats in genom intervjuerna kommer endast användas i 

studien i det syfte som jag informerade deltagarna om. Jag frågade även intervjupersonerna 

om de godkände att jag spelade in intervjun, vilket de alla gjorde. 

Det är även viktigt att utgå från tidigare forskning menar Esaiasson, Oscarsson, Gilljam och 

Wängnerud för att få en bild över hur forskningsläget ser ut i just den frågan man 

undersöker.87 Vilket jag också gör i min studie (se litteraturgenomgången).  

5.5 Metoddiskussion 
Digitala medier i matematikundervisningens lägre åldrar är ett ämne som har begränsat med 

forskning. Det finns forskning om digitala medier och det finns om den tidiga 

matematikundervisningen. Forskningen som finns beskriver främst vilken påverkan 

                                                 
85 Ibid. 
86 Bryman, A. (2011).  
87 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. S. 19-28 
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användningen av digitala medier har på undervisningen. Forskning som beskriver hur lärare 

använder digitala medier och hur de ser på användningen är nästintill obefintlig.  

Det var även svårt att hitta lärare som ville intervjuas i ämnet. Några tackade nej på grund av 

tidsbrist och andra tackade nej för att de inte kände sig säkra på digitala medier och sa då att 

de inte hade något att tillföra. Det kan i för sig tyda på att många lärare känner en osäkerhet 

kring just användningen av digitala medier. Här skulle jag ha skickat ut frågor tidigare och 

även beskrivit studiens syfte tydligare för att få fler intervjuer i ett tidigare skede. 

I studien har jag intervjuat lärare från fyra olika skolor i två olika kommuner. Lärarna har 

jobbat i årskurs 1-3 men arbetar aktivt i olika årskurser nu, men de har samtliga haft att göra 

med de tre första årskurserna i grundskolan. Det gör att jag får den bredd och det djup jag vill 

ha. Eftersom de intervjuade lärarna har arbetat i hela lågstadiet så är det inte relevant för 

resultatet vilken årskurs de är aktiva i nu, då de refererar även till när de hade andra årskurser. 

Det gör det enklare att jämföra likheter och olikheter. Lärarna i studien har jag därför valt att 

numrera; lärare 1, lärare 2, lärare 3… lärare 8. 

Under några intervjuer kom elever förbi, det störde inte nämnvärt och påverkade inte 

ljudupptagningen negativt. Däremot hade jag i framtiden tryckt på att sitta mer avskilt för att 

undvika eventuella störningar. 

Bryman menar även att det är bra att vara bekant med den miljö där intervjupersonen arbetar 

för att kunna få en djupare förståelse.88 Eftersom jag har haft praktik på olika skolor och själv 

tidigare gått i skolan så var jag bekant med skolmiljön, det kändes därför naturligt för mig att 

intervjua lärare. 

  

                                                 
88 Bryman, A. (2011).  
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6. Resultat 

Det här avsnittet kommer att besvara studiens frågeställningar för att uppfylla syftet med 

studien.  

Först beskrivs hur lärare upplever att de använder digitala medier i matematikundervisningen. 

Därefter beskrivs vilka effekter lärare upplever att användningen av digitala medier i 

matematikundervisningen ger. Efter det beskrivs vilka svårigheter lärare har upplevt med 

digitala medier. Till sist beskrivs hur lärare ser på satsningen av införandet av digitala medier 

i skolans värld.  

6.1 Hur används digitala medier i matematikundervisningen? 

De lärare som jag har intervjuat använder sig av digitala medier och det som finns ute på 

deras skolor är främst datorer och det börjar även bli vanligare med iPads. De använder även 

projektor vid genomgångar och en del hade även dokumentkameror där de kunde smidigt visa 

elevexempel.  

Arbetet med de digitala medierna sker både i helklass, halvklass, i par eller individuellt. De 

digitala medierna används även när lärarna arbetar kollegialt med planering.  

6.1.1 Genomgångar i helklass 

Ett användningsområde för digitala medier är vid genomgångar, då läraren istället för att 

skriva på tavlan använder sig av projektorn. Antingen med hjälp av en PowerPoint-

presentation, någon internetsida eller en sida från matematikboken som läraren har scannat in. 

Det var även en skola som använde sig av dokumentkamera för att direkt kunna visa exempel 

på tavlan, antingen elevexempel eller från matematikboken, istället för att gå och scanna in 

eller kopiera upp papper till eleverna.  

Det är flera lärare visar sidor från matematikboken på olika sätt, antingen har läraren scannat 

in exempel från det analoga läromedlet eller använder sig läraren sig direkt av en digital 

version av boken. Andra gör presentationer och pratar kring begrepp som ska beröras under 

den kommande lektionen.  

Oftast att jag har gjort en presentation där jag presenterar målet för lektionen eller 

målet för över, dels kan det vara kunskapskraven säger i slutet av trean eller vad jag 

tänker att målet för lektionen ska vara. Så har jag skrivit en rubrik att till exempel vi 

jobbar med algebra nu. (lärare 1) 
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En lärare i årskurs ett beskriver att hon använder digitala medier för att förklara, för hon 

menar att i just årskurs ett så finns det mycket som ska förklaras. Genom att använda digitala 

medier kan lärarna visa matematiken visuellt på tavlan på ett annat sätt än vad de kunde 

tidigare. 

Det är mycket när man ska visa, när man ska förklara i den här årskursen i alla fall. 

(lärare 2) 

Ett annat sätt är att de går igenom och lär av varandra genom att använda dokumentkamera 

eller fotografera av elevexempel som de tillsammans går igenom på tavlan. Visar bra och 

mindre bra exempel för att visa att det går att tänka på olika sätt. Vilket fungerar vid 

genomgångar i början av lektionen eller för att avrunda lektionen. 

De kan ju visa sina exempel, elevarbeten som de har gjort, där man kan jämföra, 

istället för att scanna in. (lärare 3) 

Genom att fotografera av elevers arbeten så blir det inte enbart en diskussion i klassrummet på 

en gång, lärarna kan även använda sig av dokumentationen och visa nästa lektion som en 

repetition. Då kan läraren inleda nästa lektion med att visa bilder på vad de arbetade med 

föregående lektion. 

Sen tar vi kanske mycket kort så kan man repetera vad vi gjorde från förra lektionen 

så blir det en slags dokumentation så då. (lärare 2) 

6.1.2 Färdighetsträning i matematiken 

Till stor del används digitala medier för att eleverna ska få träna sina färdigheter, repetera och 

nöta in kunskaper.  

Framförallt handlar det om färdighetsträning, sådant som de behöver nöta lite, till 

exempel tabellerna och klockan. (lärare 4) 

Där ser många lärare de digitala medierna som tacksamma verktyg just eftersom de ger en 

direkt feedback. Många elever upplever det roligt att arbeta med digitala medier också och då 

blir inte färdighetsträningen lika tråkig.  

Det finns fantastiskt många olika sätt att lära sig saker vid färdighetsträning.  

(lärare 5) 

En lärare i årskurs två lyfter även fram att det inte enbart är att låta eleverna färdighetsträna 

utan det är också viktigt att lyfta diskussionen om vad de tränar på och vad de lär sig, menar 

lärarna.  
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Det gäller ju ändå hur man pratar och visar dem hur de fördjupat sin kunskap.  

(lärare 1) 

6.1.3 Extrauppgifter för elever 

Om vi jobbar med någonting i matteboken och om de blir färdiga så kan de få gå och 

ta paddan och ha det som extraarbete och jobba med det om de har blivit klara, 

istället för extra stenciler eller sådär så går de och tar paddan. (lärare 6) 

När eleven har arbetat klart med andra uppgifter i till exempel matematikboken så kan även 

digitala medier fungera som en bra extrauppgift. Risken att eleverna slarvade med uppgifterna 

i boken hade lärarna minimerat genom att ibland även ha ”rätta-lektioner” där eleverna får 

rätta de fel de gjort i boken, och när de rättat färdigt får de arbeta med digitala medier. Så om 

eleven då tidigare slarvat och då kanske även gjort fel i boken för att få jobba med digitala 

medier, får rätta till sina misstag medan andra elever som tagit sig tid och gjort rätt från början 

fick arbeta med digitala medier mer under ”rätta-lektionerna”.  

Vi har ett ”det här är en rätta-lektion” och då om man inte har något mycket att rätta 

då får man jobba med paddan istället. (lärare 6) 

Det är inte enbart om eleverna blir färdiga som digital medier sätts in. Det sätts även in som 

extrauppgifter för elever som behöver lite extra stöd eller extra utmaning. 

Sen kan det vara vissa elever, som kanske behöver lite annat och lite extra, dem 

kanske får jobba med lite mer appar. (lärare 2) 

6.1.4 Lärarnas användning av digitala medier utanför klassrummet 

Det är inte enbart i klassrummet och under undervisningen som lärare använder digitala 

medier. Det framkom i intervjuerna att flera lärare även tycker att deras arbete har underlättats 

utanför lektionstid tack vare digitala medier. 

6.1.4.1 Kollegiala lärandet på den egna skolan 

Svårigheterna att hitta appar och program som ska användas i undervisningen när de arbetar 

digitalt ser många lärare kan minska genom det kollegiala lärandet. Genom att diskutera och 

delge varandra hur de arbetar med digitala medier kan ge inspiration till undervisningen. Det 

var många lärare som såg positivt på arbetslagsträffar där de enbart kunde ge tips och idéer 

kring sätt att arbeta, till varandra eftersom olika lärare ligger på olika nivå i kunskapen kring 

digitala medier och de jobbar även på olika sätt. De som kan mer kan lära ut till de som inte 

kan lika mycket, och det stärker samtliga lärare och även klimatet på skolan gynnas.  
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Det kollegiala lärandet ger också en trygghet i om man gör rätt.  

Vi kan ha vissa träffar där vi kan ha iPaden i undervisningen och då får man tips 

därifrån och då gäller det att fort gå tillbaka och nu har jag fått tips på det här och det 

här, och så får man delge varandra. (lärare 6) 

Om det blir något fel på tekniken har de flesta skolor någon kunnig lärare som kan hjälpa till, 

men det är inte alltid att den hjälpen finns tillgänglig direkt. Dessutom lär de sig hela tiden 

någonting nytt.  

Mycket planering sker också digitalt och lärare som samarbetar i arbetslag delar dina 

dokument och planeringar mellan sig digitalt. På en av skolorna samarbetar de mycket kring 

planeringen och skriver den digitalt som de sedan delar med varandra antingen direkt i ett 

dokument via Internet eller så mailar de varandra. 

Vi jobbar ju nästan bara mer eller mindre digitalt. Lektionsplaneringarna pratar vi i 

presentationer som PowerPoint-liknande, man kan dela med varandra eller man kan 

maila. (lärare 8) 

Det är viktigt att hela skolan är med och arbetar menar lärarna. Det är därför ett kollegialt 

samarbete är viktigt för att det ska fungera. 

Det är också viktigt tänker jag att man har med sig skolledningen, för det krävs ett 

arbete från alla. (lärare 8) 

6.1.4.2 Kollegiala lärandet nationellt 

Det kollegiala lärandet stannar inte enbart på den egna skolan längre tack vare digitala medier. 

Det har blivit en stor tillgång med det digitala, menar lärare, för att de även kommer åt att 

nätverka med lärare på andra skolor och andra orter runt om i landet.  

Så kan man hitta kollegor runt i landet som gör någonting som du tycker är kul och 

liksom kan ta till. Då behöver det liksom inte vara stängt här. (lärare 1) 

Det ger en kollegial läroportfölj och lärarna kan välja att följa de forum de tycker är 

intressanta. 

6.2 Vilka effekter ser lärarna att digitala medier i 

matematikundervisningen ger? 

I det här avsnittet beskrivs vilka effekter på undervisningen lärare anser att användningen av 

digitala medier medför. De upplever att undervisningen blir mer varierad och eleverna 

motiveras. Matematiken blir även mer vardagsnära. Lärare upplever även att digitala medier 
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underlättar när de ska individanpassa undervisningen. Samt att den direkta feedbacken 

eleverna får gynnar eleverna vid färdighetsträning. 

6.2.1 Variation i undervisningen 

Lärare ser positivt på variationen som användningen av digitala medier tillför till 

undervisningen. Det tillför någonting nytt. Lärarna har inte längre en traditionell 

matematikundervisning där de går igenom nästa uppgift och låter sedan eleverna arbeta 

självständigt. Eleverna får nu andra verktyg att arbeta med och laborera mer med 

matematiken utifrån olika representationsformer. 

Att försöka att variera lektionen med konkret, praktiskt, abstrakt och liksom 

dokumentera på olika sätt. (lärare 1)  

6.2.2 Motivation för eleverna 

Variationen i matematikundervisningen som digitala medier tillför menar lärarna är en av 

faktorerna till att eleverna finner digitala medier lustfyllt vilket i sin tur motiverar eleverna. 

Många gånger motiverar det lite, det är roligare, och både då liksom i matten att 

träna genom appar, spel och sådär genom att olika frågesporter och så kan man 

jobba med materialet på ett roligt sätt. (lärare 7) 

Eftersom många lärare upplever att eleverna finner det lustfyllt och motiverande att arbeta 

med digitala medier i matematikundervisningen så blir det ett tacksamt verktyg att ta till.  

6.2.3 Vardagsnära undervisning 

En annan anledning till att eleverna finner digitala medier lustfyllt och motiverande tror 

lärarna är att det är vardagsnära. Eleverna är vana med digitala medier sedan tidigare och 

tycker att det är spännande och intressant.  

Det där är ju någonting som ingår i deras vardag och då vore det väldigt dumt om 

man inte utnyttjar det för att väcka intresse och lust att lära sig. (lärare 3) 

Lärarna anser då att det är dumt att inte ta in digitala medier i klassrummet eftersom det 

intresserar eleverna. En undervisning som eleverna finner intressant gynnar dem. 

Det finns flera olika typer av program som kan passa alla elevers olika intressen vilket är 

positivt att bygga undervisningen på. Matematiken blir på det sättet väldigt levande. 

Det finns ju liksom olika, en del går ju väldigt fort, en del går sakta. Sen finns det ju 

en del killar som kanske gillar action, så finns det för dem och styra efter deras 

intressen. (lärare 6) 
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6.2.4 Individanpassad undervisning 

Det är lättare att individualisera om man tänker så, och det absolut svåraste med det 

här yrket som dyker upp är att hitta alla. (lärare 8) 

Lärarna lyfter att elever har olika lärostilar och det är viktigt att nå alla elever i klassrummet, 

det är en utmaning där digitala medier har underlättat. Det finns många olika program och 

appar där elever kan möta olika representationsformer i matematiken och lära sig på sitt eget 

sätt.  

En lärobok har ett mer begränsat utsnitt än vad digitala medier har. Med hjälp av digitala 

medier kan eleverna till exempel lyssna på uppgifter och se visuellt på flera olika sätt. De 

behöver inte heller skriva för hand vilket lärare anser underlättar för elever som har problem 

med motoriken. 

Att ha en bok är inte för alla liksom, utan man måste hela tiden diskutera hur vi ska 

nå fram till de elever som vi har i klassrummet. (lärare 1) 

Ett annat sätt som underlättar individanpassningen är att de flesta program och appar har olika 

nivåer inbyggda. Läraren kan då enkelt anpassa programmet efter elevens kunskap. 

Så det är väldigt smidigt som lärare och märker man då att någon elev, att det där 

gick ju jättelätt, så är det så enkelt att bara flytta till en annan nivå. (lärare 6) 

6.2.5 Direkt feedback för eleverna 

Det finns positiva aspekter på den direkta feedbacken som många appar och program ger, 

eleverna får svar direkt om de har gjort rätt eller fel och om de kan gå vidare eller inte. De blir 

självgående menar lärarna.  

Det passar så bra till exempel när de ska träna tabellerna för barnen får en omedelbar 

återkoppling om det är rätt eller fel. Så att de inte sitter och räknar två sidor i boken 

och så får man veta nästa dag vilka uppgifter som blev rätt. (lärare 4) 

6.3 Vilka svårigheter har lärare upplevt vid användning av digitala medier? 

Det finns inte enbart positiva effekter menar lärare, i det här avsnittet beskrivs några 

svårigheter lärare har stött på i arbetet med digitala medier. 

6.3.1 Tar tid att lära sig till en början 

Som med allting nytt så är det en omställning. Den digitala utvecklingen går fort fram i 

samhället och många lärare som precis har börjat använda sig av digitala medier i 

undervisningen kan känna att det är en stress i början, det är mycket nytt att lära sig. 
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Ibland så hinner jag inte lära mig så fort som jag skulle behöva göra. För 

utvecklingen går så fort framåt. (lärare 6) 

Däremot är säger de lärare som har använt digitala medier längre i undervisningen att det blir 

bättre med tiden. Att det är viktigt att låta det ta tid ibland. Det är bättre att det tar tid i början 

och går långsamt framåt än att inte använda det alls menar lärare.  

Ju mer man lär sig själv och blir tryggare i det, desto bättre går det. (lärare 5) 

6.3.2 Teknisk support och underhåll 

De lärare som har kommit långt i användandet av digitala medier och använder det mer 

regelbundet ser inte lika mycket svårigheter som de som precis börjat. Dock upplever 

samtliga lärare som har deltagit i studien att det kan vara frustrerande när tekniken inte 

fungerar. Skolor som inte använder digitala medier i undervisningen har inte heller lika 

mycket support. 

Jag vill inte bygga upp min undervisning kring det, för det finns för mycket som 

strular lite. (lärare 4) 

Skolorna där de intervjuade lärarna arbetar har ingen egen teknisk support, däremot berättade 

lärarna att det oftast fanns någon kollega som kunde lite mer. I något fall kunde de även få 

teknisk support från kommunen. Supporten fanns dock inte att få direkt, utan det kunde ofta 

dröja någon dag innan lärarna fick hjälp med problemet. 

Sedan är det underhåll på de digitala medierna, de måste laddas och program eller appar 

måste uppdateras eller tas bort. Det är moment som också tar tid. 

Man måste städa paddorna för det blir lätt lite för mycket saker på dem. (lärare 6) 

Det måste finnas rutiner för allt det praktiska runt hanteringen av de digitala medierna, menar 

en lärare i årskurs två. 

Svårigheter är ju faktiskt att man ska hinna med det här praktiska runt, vem ska 

ladda dem, vem ska ladda ner appar, vem ska se till när det inte fungerar, nätet 

fungerar inte alltid när man har alla är uppkopplade samtidigt. Ja, hinna med allting 

som är runt omkring för det är också ett läromedel som man ska hinna med att kolla 

igenom och se till att det funkar. (lärare 2) 

6.3.3 Avsaknad av kontroll 

Flera lärare ser den direkta feedbacken som en fördel när de använder sig av digitala medier, 

det är som jag skrev i det tidigare avsnittet att lärarna upplever att eleverna finner det lustfyllt 
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och de kan direkt komma vidare. Dock är det inte enbart positivt menar lärarna. Den snabba 

återkopplingen är också en svårighet menar lärarna, då det kan vara svårt att hinna med att se 

vad eleverna arbetar med. 

Svårigheterna är egentligen samma sak med snabba återkopplingen, jag har ju inte 

riktigt kollen att eleverna, jag menar man har ju kanske inte har chans att se, man 

måste vara lite vaksam och se vad de över på, hur programmet är, är det så att räkna 

4x4 och så finns det fyra svarsalternativ. Kan man lita på att de verkligen räknar och 

hur mycket chansar de bara? (lärare 4) 

Därför är det viktigt att lyfta den lärande diskussionen med eleverna för att synliggöra att de 

ska lära sig någonting och vad de ska lära sig för någonting. Om man inte lyfter diskussionen 

är det svårt för barnen att förstå varför de får gå vidare till nästa steg, och det kan även bli 

svårt för läraren att hinna se varför eleven får gå vidare. 

Där tror jag att det är viktigt med det synliga lärandet, att reflektera i att om man gör 

eller tränar då och så går du vidare, lär du dig mer, kan högre tal och då har det skett 

någonting.  (lärare 1) 

Det är inte enbart den direkta feedbacken som gör att man saknar kontroll. Det är inte alltid 

lärarna upplever att de har tid att se vad alla gör när de sitter med digitala medier och det är 

väldigt lätt för eleverna att byta program eller gå in på sidor de inte ska gå in på. 

De gör inte alltid det som de ska på paddan. (lärare 6) 

Några lärare upplevde även att det var svårt för dem att följa upp och dokumentera elevernas 

kunskap om de enbart arbetade med digitala medier. De ansåg att det blev tydligare i 

matematikboken då de enkelt kunde gå tillbaka och rätta och se vad eleverna hade gjort för 

rätt eller fel. 

Jag tycker om det här med böcker och man har bra koll och man kan gå tillbaka och 

kolla och det är enklare att analysera vilka fel gör eleverna. (lärare 4) 

6.3.4 Vårdnadshavarna är skeptiska 

Även vårdnadshavarnas roll nämndes i intervjuerna. De kan vara skeptiska till att barnen bara 

ska börja spela i skolan också. Därför är det viktigt att bjuda in vårdnadshavarna och visa eller 

berätta vad som görs i klassrummet. 

Föräldrar som kanske inte har en inställning, för det här är inte den skolan som de är 

vana vid måste man tänka då, när det kommer datorer här så var det många föräldrar 
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som tänkte ”jaha, nu ska de bara spela här också”. Och då var det ju ett jättestort 

jobb att visa ”nej, det handlar inte alls om spel utan här lär vi oss om matematiken”, 

att få in det. (lärare 8) 

Genom att fotografera med iPaden kan läraren dokumentera vad eleverna gör i skolan. Det 

kan visas för föräldrarna på utvecklingssamtal, då kan även eleverna vara med och berätta om 

bilderna. Det finns också skolor som lägger upp bilder och text och berättar om skoldagen i 

bloggformat. När skolor använder digitala medier som kommunikationskanal till föräldrarna 

är det viktigt att be vårdnadshavarna om tillstånd att publicera eventuella bilder på barnen. 

6.4 Hur ser lärarna på den digitala satsningen? 

Satsningen på digitala medier i undervisningen ses som väldigt viktig för framtiden då 

skolorna ska förbereda eleverna för framtiden och den tekniska utvecklingen går framåt och 

det innebär att även digitala medier kommer att finnas i större utsträckning i framtiden. 

Det är nödvändigt tycker jag, all forskning pekar på att det är nödvändigt och den är 

här för att stanna, dessutom så står det i Lgr11. (lärare 3) 

För mig är det nödvändigt och tycker mest bara att det är skrämmande att det inte är 

alla som gör det. (lärare 7) 

Den digitala utvecklingen går framåt och för att skolan ska ge eleverna en chans i framtiden 

så är det viktigt att ta in digitala medierna i klassrummet, tidigt. Lärarna som intervjuades var 

eniga om att det var en del av framtiden.  

Man kanske inte var redo då eller kände att det var min grej men så är det ändå det 

som kommer, vi kan inte stå där och tro att det inte kommer att finnas i framtiden, 

som sagt, vi ska ju lära barn som ska ut på arbetsmarknaden. (lärare 1) 

Det finns mycket positivt att säga kring satsningen på digitala medier i skolorna. Men även 

vissa tveksamheter kring hur satsningen ser ut. De säger också att det inte bara är att få 

tillgång till de digitala medierna rent materiellt utan även få möjlighet att utveckla sin egen 

kompetens i ämnet. 

 Det handlar inte om att man ska ha, det handlar om vad man gör. (lärare 8) 

Det måste även finnas ett förankrat stöd uppifrån, det är inte bara att ge ut iPads, datorer och 

andra digitala verktyg om inte lärarna får kunskap i hur de kan använda sig av de digitala 

medierna. Det är en process som sker mellan kommun, skola och lärare och det måste ske en 

diskussion kring det menar flera lärare.  
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Det fyller inte så mycket funktion tänker jag, att om man tänker att man köper in och 

så slänger man ut olika saker, det blir ju inte bra. Det är som att köpa in ett 

läromedel till en skola så ska alla använda det men ingen vet riktigt hur. (lärare 8) 

Flertalet lärare ser det som en uppförsbacke i början men att de lär sig mer och mer hela tiden, 

det handlar om att ha ett öppet sinne och ett intresse att lära sig. Samt få stöd från andra 

kollegor, skolledningen eller från kommunen i kompetensutveckling. Lärarna delar åsikten att 

de digitala medierna i sig inte tillför undervisningen någonting, utan det är hur man använder 

det som har betydelse. 

Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker också på att man satsar på 

kompetensutveckling och hur man använder det också, för en surfplatta i sig är inte 

bättre än något annat om man inte har kunskaper om hur man ska använda den på ett 

bra sätt. (lärare 4) 

De flesta lärarna ser inte digitala medier som någonting som ersätter den traditionella 

undervisningen rakt av, utan mer som ett komplement. Speciellt i de tidigare åldrarna där 

eleverna behöver känna och uppleva för att få erfarenheter på så vis.  

Men jag tror inte att det är bättre eller sämre utan jag tror att man behöver en 

kombination av papper och på padda och på dator. För man får ju inte allt på en 

platta, man måste ju ändå ut och känna och se på sakerna, uppleva. (lärare 2) 

6.5 Sammanfattning 

Lärarna som deltagit i den här studien använder digitala medier i undervisningen på flera 

olika sätt för att underlätta och variera sin undervisning. Det handlar främst om genomgångar 

vid tavlan där de använder projektor och visar material på olika sätt, färdighetsträning där 

eleverna själva för nöta in sina kunskaper med hjälp av olika mjukvaror samt även 

extrauppgifter som eleverna tilldelas när de är färdiga med det som de skulle göra.  

Det kollegiala lärandet verkar också ha utvecklats med hjälp av de digitala medierna. Det är 

lättare att dela planeringar och även komma i kontakt med kollegor på andra skolor i andra 

delar av landet för att utbyta idéer. 

Lärarna upplever digitala medier öppnar upp och skapar möjligheter till en bredare plattform 

att lära matematik utifrån. Den traditionella undervisningen ska inte helt bort utan man kan ha 

kvar det som är bra menar lärarna, däremot så tillför digitala medier mycket till 

undervisningen genom att det väcker elevernas intressen. Individanpassningen är också en 
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viktig faktor att använda digitala medier, det är enklare för lärare att nivåanpassa för elever 

som har olika färdigheter. 

En svårighet som lärare ser är att hantera tekniken, ifall någonting inte fungerar. Det kan vara 

både tidskrävande och frustrerande känner många lärare. En annan svårighet är när lärarna 

inte hinner med att se vad eleverna arbetar med när de arbetar med till exempel surfplattan.  

Trots svårigheter ser lärarna positivt på den digitala satsningen och anser att det är en 

nödvändighet att använda digitala medier i undervisningen. Problemen som finns minskar 

med tiden menar lärarna då de lär sig mer och tekniken på skolorna förbättras. De menar att 

det blir bättre när användningen blir en vana. 
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7. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras först resultatet i relation till tidigare forskning och den teoretiska 

utgångspunkten. Därefter följer min slutreflektion. Avsnittet avslutas med förslag på hur man 

kan gå vidare med forskning om digitala medier i matematikundervisningen 

7.1 Resultatdiskussion  

Här beskrivs resultatet i relation till tidigare forskning. Först diskuteras hur användningen av 

digitala medier i matematikundervisningen sker. Därefter diskuteras de möjligheter (vilka 

effekter användningen har) och svårigheter lärare upplever att digitala medier medför. För att 

sedan avsluta resultatdiskussionen med lärares syn på satsningen av digitala medier.  

7.1.1 Hur digitala medier används i matematikundervisningen 

7.1.1.1 Lärares användning av digitala medier i matematikundervisningen 

Det handlar inte om att ha tillgång till digitala medier i klassrummen, det handlar om kunskap 

om hur man använder digitala medier i undervisningen. Det är både forskning och de 

intervjuade lärarna överens om.  

Skolverket skriver i en rapport om att en stor begränsning som finns är att många lärare inte 

vet hur de ska använda digitala medier i undervisningen.89 I min studie så har viss osäkerhet 

funnits bland några av lärarna när det kommer till användningen av digitala medier, trots det 

så används digitala medier i undervisningen. De som har haft tillgång till digitala medier 

längre har använder det mer. 

Ett vanligt användningsområde för de digitala medierna var vid genomgångar, då lärarna 

använder sig av projektorn för att visa uppgifter från datorn eller surfplattan. De kan visa 

exempel från läromedel eller från olika mjukvaror. Genom att använda sig de medlen så når 

man eleverna med fler representationsformer.  

Engström skriver att det är lärarna som ska presentera uppgifterna så att eleverna kan utveckla 

sina kunskaper, då kan digitala medier vara till en hjälp om man använder de på rätt sätt.90 

Även Guerrero belyste att det är viktigt att lärarna planerar sin undervisning med hjälp av de 

digitala medierna på så sätt att eleverna kan nå kunskapsmålen.91  

                                                 
89 Skolverket (2009).  
90 Engström, L. (2006).  
91 Guerrero, S. (2010).  
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Flera lärare tillämpar digitala medier vid färdighetsträning, till exempel när de tränar 

tabellerna eller klockan. De ansåg att eleverna finner det mer lustfyllt att arbeta med digitala 

medier och då blev färdighetsträningen inte lika tråkig. Den direkta feedbacken eleverna får i 

olika mjukvaror där de tränar sina färdigheter blir även motiverande.  

7.1.1.2 Lärares användning av digitala medier utanför klassrummet 

Någonting som framkom i studien var att lärarna värdesatte det kollegiala lärandet. 

Förmodligen är det ett resultat av att många upplevde eller upplever det jobbigt att sätta sig in 

i allt det nya, och att de då kunde hitta stöd i varandra och lära av varandra.  

I arbetslagen kan utbyta tankar och idéer kring arbetssätten med digitala medier. De delger 

varandra om bra appar och de som kan mer hjälper och stöttar de som kan mindre. Många 

svårigheter kring tekniken och osäkerhet kring hur de ska använda digitala medier minskar 

vid det kollegiala lärandet menar lärarna.  

Hatlevik och Arnseth kom i sin studie fram till att det blir bättre om skolledningen och lärarna 

samarbetar kring användningen av digitala medier. De menar att den positiv inställning och 

förhållningssätt till digitala medier gav positiva resultat på undervisningen.92 Även lärarna 

anser att det är viktigt att hela skolan är med och arbetar och att det är därför det kollegiala 

lärandet är viktigt för att det ska fungera.  

Dessutom menar lärarna att det är viktigt att ha ett förankrat stöd uppifrån, för lärarna måste 

ha kunskap om hur de ska använda digitala medier och inte enbart få tillgång till datorer och 

iPads. Det krävs alltså att lärarna har ett stöd av skolledningen för att kunna bedriva en 

undervisning.  

7.1.2 Möjligheter och svårigheter med användningen av digitala medier i 

matematikundervisningen 

7.1.2.1 Variation i undervisningen 

Många lärare ser positivt på digitala medier och den variationen som det bidrar till i 

undervisningen. Precis som Pålsson skriver så menar lärarna att eleverna får nya verktyg att 

möta matematiken med och därmed får möta fler representationsformer. 93 Genom det visar 

även Olssons forskning på att det bidrar till att eleverna får en ökad förståelse för 

matematiken. 94 Lärarna lyfter i intervjuerna att det är viktigt att eleverna får möta 

matematiken på olika sätt, speciellt i de tidiga åldrarna då eleverna behöver få erfarenheter 

                                                 
92 Hatlevik, O. E. & Arnseth, H.C. (2012).  
93 Pålsson, S. (2012).  
94 Olsson, E. (2013).  
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genom att känna, uppleva och se. Digitala medier ökar då plattformen av 

representationsformer. Huang, Liu och Chang anser att när eleverna får möta olika 

representationsformer så blir de motiverade att möta problemen och även utvärdera sina 

lösningar.95 Lärarna anser också att matematikböckerna har sina begränsningar och då kan 

digitala medier tillföra undervisningen någonting. Vilket även Jönsson, Lingefjärd och 

Mehanovic skriver i sin artikel, eftersom digitala medier kan visa samma problem eller 

begrepp med olika representationsformer samtidigt än vad matematikboken kan.96 

7.1.2.2 Motivation för eleverna 

Precis som Spradling och Ackerman menar så anser lärarna att digitala medier i sig inte gör 

någon skillnad i undervisningen, men de anser att eleverna finner det lustfyllt och intressant 

vilket i sin tur leder till att motivationen för matematiken ökade.97 Enligt en rapport från 

skolverket så var det framför allt elever i de lägre årskurserna som blir mer motiverade och 

det stimulerar deras lärare.98 Lärarna jag intervjuade hade enbart årskurs 1-3 och i 

intervjuerna framkom inte någon skillnad i de årskurserna på hur motivationen påverkades av 

digitala medier i matematikundervisningen. 

Datorspel är någonting som Chen, Liao, Cheng, Yeh och Chan kommit fram till är 

motiverande för eleverna. De menar att eleverna lärde sig matematik genom att nå spelets 

mål. De matematiska kunskapsmålen blir då sekundära och spelets mål primärt för eleverna.99 

En lärare i intervjun ansåg att spelen kunde ta fokus från matematiken men samtidigt ansåg 

hon att de alltid lär sig någonting så att det blev så ibland tyckte hon inte var så farligt. 

Lärarna i studien anser dock att det är viktigt att diskutera matematikens kunskapsmål så att 

eleverna ser att de lär sig någonting och att det inte enbart blir spel och lek.  

7.1.2.3 Vardagsnära undervisning 

De flesta lärarna nämnde att de ansåg det var viktigt att använda digitala medier i 

undervisningen då det är någonting eleverna är vana vid från sin vardag. Eftersom det är 

positivt att få den annars abstrakta matematiken mer vardagsnära så är digitala medier ett 

tacksamt verktyg. Där menar Olsson att det är viktigt för lärarna att ha kunskap om hur 

                                                 
95 Huang, T-H. Liu, Y-C. & Chang, H-C. (2012). 
96 Jönsson, P., Lingefjärd, T. & Mehanovic, S. (2010).  
97 Spradlin, K. & Ackerman, B. (2010).  
98 Skolverket (2013).  
99 Chen, Z.-H., Liao, C.C.Y., Cheng, H.N.H., Yeh, C.Y.C. & Chan, T.W. (2012).  



34 

 

eleverna använder digitala medier i vardagen för att kunna ta tillvara på det i 

undervisningen.100 

Genom att digitala medier gör det lätt att visa matematiken med olika representationsformer 

så menar D’Angelo och Iliev att det också är lättare att flytta matematiken till elevernas 

vardag vilket också gör det mindre abstrakt.101 Lärarna menar att matematiken blir mer 

levande om den kan flyttas mot elevernas vardag och intressen. De kan då interagera sina 

intressen med ny kunskap. 

7.1.2.4 Individanpassad undervisning 

Det de flesta lärarna såg som mest positivt med digitala medier i undervisningen var att det 

gör det enklare att individanpassa. Eftersom många mjukvaror är uppbyggda med att det går 

att välja kunskapsnivåer, vilket gör att eleverna kan arbeta med samma sak men efter sina 

egna kunskaper. Skolverket rapporterar även dem att digitala medier upplevs ge en möjlighet 

att individanpassa undervisningen mer.102 

Digitala mediernas möjligheter att visa matematiken genom olika representationsformer ger 

också en individanpassning. Olika representationsformer gynnar elevernas olikheter och olika 

lärostilar menar Özdemir och Ayvas.103 Lärarna upplever också att visa matematik genom 

digitala medier når ut till fler elever, vilket kan vara en av anledningarna till att digitala 

medier används mycket även vid genomgångar. 

7.1.2.5 Direkt feedback för eleverna 

Direkt feedback är någonting som flera lärare såg både positivt och negativt på. De menar att 

fördelen med det var att eleverna blir mer självgående och de vet hur och när de ska gå vidare 

när de är klara med en uppgift. Däremot finns nackdelen med att lärarna upplever att de inte 

har samma kontroll på vad eleverna arbetar med.  

Forskning visar på att eleverna är vana vid att få snabb respons idag i vardagen.104  Då när de 

använder digitala medier i matematikundervisningen får de en direkt feedback vilket de är 

vana vid.105 

Diskussionen kring lärandet då blir viktigare, för att även eleverna ska få reda på varför de går 

vidare, den reflektionen får inte glömmas bort menar lärarna. Även Olive menar att det är 

                                                 
100 Olsson, E. (2013). 
101 D’Angelo, F. & Iliev, N. (2012). 
102 Skolverket (2013). 
103 Özdemir, S. & Ayvas Reis, Z. (2013). 
104 Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic 2010. 
105 Näslundh, C. (2009). 



35 

 

viktigt att lärarna är medvetna om hur eleverna använder digitala medier för att kunna 

återkoppla det till undervisningen.106  

När lärarna låter elever som hunnit klart med andra uppgifter arbeta med digitala medier så är 

den direkta feedbacken något positivt. Twedell Levinsen och Holm Sørensen, som har 

observerat yngre elever när de arbetar med digitala medier, menar att de blir mer självgående. 

Vilket gör att läraren kan fokusera på att stötta elever som behöver mer stöd.107 D’Angelo och 

Iliev menar även dem att eleverna blir mer självgående när de använder digitala medier tack 

vare den direkta feedbacken.108 Även lärarna har sett att eleverna blir mer självgående när de 

arbetar med digitala medier eftersom eleverna direkt får svar på om de gjort rätt eller fel och 

om de kan gå vidare eller inte. När eleverna arbetar med färdighetsträning är direkt feedback 

något att föredra, då eleverna själva kan gå vidare. 

7.1.2.6 Det är tidskrävande 

Digitala medier är fortfarande någonting som är relativt nytt i skolans värld och som med allt 

nytt så tar det tid att lära sig i början. De flesta av de tillfrågade lärarna upplevde att det kunde 

vara stressigt till en början men de som arbetat längre med digitala medier säger också att det 

blir bättre med tiden. Hellström menar dock att en brist är att det inte finns så mycket tid för 

lärarna att lära sig olika mjukvaror de kan använda i undervisningen.109 

Det som också tar tid är att underhålla digitala medier. De ska uppdateras och laddas. 

Surfplattorna har även begränsat med utrymme så det behövs rensning bland apparna.  

7.1.2.7 Teknisk support och underhåll 

Eftersom digitala medier inte är en helt naturlig del av undervisningen än så finns det även 

brister i den tekniska supporten. De intervjuade lärarna säger att det inte finns någon IT-

support på skolorna, däremot har de flesta någon kollega som kan lite mer som kan lösa 

problemen. I den ena kommunen så har även kommunen viss support, däremot är det sällan 

hjälpen finns att få direkt. Skolverkets rapport tyder på samma problem, att det finns en 

bristande IT-support och de menar även att lärarna behöver ett stöd i hur digitala medier kan 

användas.110 

                                                 
106 Olive, J. (2013).  
107 Tweddell Levinsen, K. & Holm Sørensson, B. (2011). 
108 D’Angelo, F. & Iliev, N. (2012).  
109 Hellström, A. (2011).  
110 Skolverket (2009).  
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7.1.2.8 Vårdnadshavare är skeptiska 

Flera lärare har mött skeptiska vårdnadshavare som tänkt att digitala medier i skolan innebär 

att de ska sitta och spela även där. Det är därför viktigt att bjuda in vårdnadshavarna och visa 

hur digitala medier i undervisningen används. Olives forskning visar även den att det är 

viktigt att föra en dialog med föräldrarna eftersom digitala medier används även hemma.111 

Digitala medier kan även förenkla kommunikationen med föräldrarna då fler 

kommunikationskanaler öppnas. Några lärare berättar att de har konton som vårdnadshavarna 

kan följa och se bilder från deras barns dag i skolan.  

7.1.3 Lärare om den digitala satsningen 

Trots att det finns svårigheter så har lärarna i den här studien sett positivt på digitala medier 

och de är medvetna om att digitala medier är en nödvändighet. Digitala medier finns ute på 

skolorna i form av datorer och surfplattor, det är i vissa fall enbart kunskapen om hur de ska 

användas som saknas.  

Forskning visar på positiva effekter och läroplanen lyfter också vikten av att använda digitala 

medier i undervisningen.112 Lärarna är medvetna om det och säger även att de ska förbereda 

eleverna för framtiden och i nutid och framtid finns digitala medier, och därför bör det 

användas.  

7.2 Slutreflektion 

Digitala medier används på flera olika sätt i matematikundervisningen för att skapa en bredare 

plattform att diskutera matematik utifrån. Elever får möta matematiken genom olika 

representationsformer vilket lärarna och forskningen är eniga om att det gynnas elevernas 

inlärning. Eleverna får större möjligheter att diskutera matematiken genom att de får ett 

bredare matematiskt språk när de möter olika representationsformer. De kan även diskutera 

genom digitala medier, nå ut till fler genom till exempel en blogg. 

Det gynnar även deras olika lärostilar vilket i sin tur leder till att undervisningen blir mer 

individanpassad. Olika mjukvarors möjlighet att nivåanpassa uppgifter skapar även det en mer 

individanpassad undervisning.  

                                                 
111 Olive, J. (2013). 
112 Skolverket (2011).  
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När eleverna arbetar med färdighetsträning är det positivt med direkt feedback som de får 

genom digitala medier. De får direkt veta om de har gjort rätt eller fel och hur de ska gå 

vidare.  

Svårigheterna ligger till stor del i den tekniska kunskapen. Den pedagogiska och 

innehållsmässiga kunskapen har de redan men saknar kunskap att kunna sammanlänka de två 

kunskaperna med den tekniska. Det tar tid. När det inte fungerar så blir det en frustration och 

det är därmed svårt att bygga en undervisning på någonting som kanske fungerar, då krävs det 

nästan att man ska ha en reservplan. Surfplattor och datorer kräver även ett underhåll på ett 

annat sätt än analoga läromedel när uppdatering av programvaror måste ske eller när det finns 

för mycket installerat på enheterna.  

Lärare som till en början var osäkra kring användandet av digitala medier har blivit tryggare i 

användningen ju mer de har arbetat med digitala medier. Det är en process som börjar med att 

först få tillgång till de digitala medierna och sedan skapa sig kunskap kring hur de digitala 

medierna kan tillämpas i klassrummet. En process som tar tid, men lärarna menar att det bör 

vara accepterat att det tar tid. Genom att fortsätta att arbeta med digitala medier så ökar 

kunskapen om tekniken och svårigheterna minskar.   

Trots de problem som finns så ser de lärarna i den här studien positivt på användningen av 

digitala medier. De ser möjligheterna framför problemen även om de är medvetna om 

svårigheterna. Genom att de är medvetna om problemen vet de även om var de kan arbeta för 

att försöka motverka problemen. Lärarna är eniga om att användningen av digitala medier är 

en del av framtiden och därför en nödvändighet.  

7.3 Vidare forskning  

Det finns idag begränsat med forskning i ämnet om digitala medier i grundskolan men det 

kommer hela tiden nytt. Eftersom digitala medier utvecklas snabbt i samhället så är det en 

utmaning för skolan att hinna med, och det gäller även forskningen om digitala medier i 

skolan.  

Det skulle vara intressant att undersöka hur det ser ut på fler skolor och få fler lärares 

upplevelser och erfarenheter. Det vore även spännande att intervjua lärare som valt att inte 

använda digitala medier i undervisningen. 

Vidare skulle vara intressant att se forskning på elevernas uppfattning av digitala medier i 

matematikundervisningen. Vad de upplever att de lär sig.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Använder du digitala medier i undervisningen?  

Använder du digitala medier i matematikundervisningen?  

Varför/varför inte? 

 

Till de som använder sig av digitala medier i matematikundervisningen: 

Hur använder du digitala medier i matematikundervisningen? Vilka former? 

När använder du digitala medier i matematikundervisningen? 

Vad upplever du för styrkor med att ha digitala medier i matematikundervisningen?  

Vad upplever du för svagheter/svårigheter med att ha digitala medier i 

matematikundervisningen? 

Hur ser du på satsningen på att införa mer digitala medier i undervisningen för grundskolan? 

 

 

Till de som inte använder sig av digitala medier i undervisningen 

Skulle du kunna tänka dig att använda digitala medier i matematikundervisningen?  

Vad skulle få dig att börja använda digitala medier i matematikundervisningen? 

Hur ser du på satsningen på att införa mer digitala medier i undervisningen för grundskolan? 

 


