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Digitaliseringen i svensk skola är en process som pågått under lång tid och från höstterminen 2017 finns nya 

skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om förstärkt digital kompetens (Skolverket, 2017). Kommuner 

satsar på att ge varje elev ett digitalt hjälpmedel i form av en bärbar dator eller lärplatta. Hittills har inte 

något tydligt samband mellan dessa digitala satsningar och ökad måluppfyllelse kunnat påvisas. Det finns få 

undersökningar om elevers uppfattningar av digitalisering i skolan vilket föranledde denna studie med syfte 

att undersöka och beskriva högstadieelevers egna uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga 

i ämnet matematik och därigenom bidra till fördjupad kunskap. Tre forskningsfrågor formulerades för att 

uppfylla syftet: Hur arbetar elever med digitala läromedel jämfört med analoga läromedel? Vilka aspekter 

av lärande urskiljer elever i relation till digitala läromedel jämfört med analoga läromedel? Föredrar elever 

digitala läromedel, analoga läromedel eller både och? Då studiens syfte är att söka och beskriva elevers 

uppfattningar av ett fenomen har med utgångspunkt i detta gjorts valet att använda fenomenografisk ansats 

och denna kvalitativa metod har även använts för insamling och analys av data. För att besvara 

frågeställningarna består materialinsamlingen av 11 inspelade och transkriberade djupintervjuer med 

högstadieelever. Materialet har analyserats och resulterat i tre olika utfall med beskrivningskategorier 

kopplade till varsin frågeställning. Tillsammans utgör frågeställningarnas utfallsrum studiens resultat 

(Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989).  Resultatet visar att elever inte är odelat positiva till digitala läromedel 

i matematikundervisningen utan föredrar en kombination av digitala och analoga läromedel och beskriver 

motivation och variation som grund för ställningstagandet. Eleverna vill vara delaktiga i beslut rörande när 

och hur digitala och analoga läromedel bör användas för att vara till hjälp vid arbete och inlärning i 

matematik. Svensk skola kanske står inför en förändrad syn på kunskap och lärande i och med 

digitaliseringen där den traditionella kunskapssynen bör utmanas i syfte att nå ökad måluppfyllelse 

(Kjällander, 2014; Kroksmark et al., 2013; Steinberg, 2013). I denna förändringsprocess bör eleverna, utifrån 

en tolkning av deras utsagor i studien, få vara delaktiga. 
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ABSTRACT 

Maria Malmqvist 

Digital or analogue teaching materials in mathematics  

A phenomenographic study about secondary school pupils’ perceptions of digital 

teaching materials compared with analogues in mathematics 

 Number of pages: 36 

The digitizing in Swedish school is a process in progress for many years and since the autumn term of 2017 

there are new writings in the curriculum about strengthened digital competence (Skolverket 2017). 

Municipalities invest in giving every pupil a digital aid such as a laptop or a tablet. At the time, no clear 

connection between these invests and higher goal achievement have been proved. There are only a few 

studies about pupils´ perceptions of digitizing in school which prompted this study with purpose to investigate 

and describe secondary school pupils’ own perceptions of digital teaching materials compared to analogue in 

mathematics and thereby contribute to in-depth knowledge. Three research questions were formulated to 

fulfill the purpose: How do pupils work with digital teaching materials compared to analogue teaching 

materials in mathematics? What aspects of learning do pupils distinguish in relation to digital teaching 

materials compared to analogue teaching materials? Do pupils prefer digital teaching materials, analogue 

teaching materials or a combination? Since the purpose of the study is to search and describe the pupils’ 

perceptions of a phenomenon the choice has been made to use a phenomenographical approach and this 

qualitative method has also been used in gathering and analyzing data. To answer the research questions the 

material gathering consists of 11 recorded and transcribed interviews with secondary school pupils. The 

material has been analyzed and resulted in three different outcomes with description categories linked to 

each research question. Together, the questions outcomes constitute the result of the study (Marton & Booth, 

2000; Uljens, 1989). The result also shows that pupils are not undivided positive to digital teaching materials 

in mathematics and prefer a combination of digital and analogue teaching materials. They describe motivation 

and variation as a basis for their positioning. The pupils want to be involved in decision making concerning 

when and how digital and analogue teaching materials should be used to be helpful in work and learning in 

mathematics. The Swedish school stands in front of a changed view of knowledge and learning since digitizing 

where the traditional view of knowledge should be challenged in order to reach an increased goal 

achievement (Kjällander 2014; Kroksmark et al. 2013; Steinberg 2013). In this change process the pupils 

should, based on an interpretation of their perceptions in the study, be involved. 

 

Keywords: Digital teaching materials, analogue teaching materials, digitizing, one-to-one, 

phenomenography 
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Inledning 

Digitalisering i skolan är ett ämne som diskuteras flitigt, inte minst utifrån Nationell 

digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017) samt 

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument - strategier för en ökad måluppfyllelse och 

likvärdig tillgång till digitala medier i svenska skolor (Regeringskansliet, 2017). Från 

höstterminen 2017 finns även nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om förstärkt 

digital kompetens (Skolverket, 2017). 

 

Hylén (2011, s. 6) skriver: 

 

Den tiden är förbi när man kunde diskutera om vi ska ha IT i skolan eller 

inte. Det finns inget alternativ om skolan ska kunna förbereda eleverna för 

att leva och verka i dagens och inte minst ett framtida samhälle. 

 

Citatet skrevs redan år 2011 och digitaliseringen är en process som pågått i skolan under 

20 - 30 år. Hastigheten i förändringsprocessen är hög och man talar inte längre om huruvida 

man ska använda datorer i skolarbetet eller ej utan vilka sätt att använda IT i lärandet som 

är de bästa och vilka kunskaper som främjas (Hylén, 2011). Enligt Hylén är det inte troligt 

att den snabba utvecklingstakten kommer att avta varför vi måste fortsätta rusta oss för att 

vara förberedda för det snabbt föränderliga samhället.  

 

Naturligtvis måste skolan om inte ligga i frontlinjen så åtminstone följa med i 

samhällsutvecklingen, inte minst utifrån skolans kompensatoriska uppdrag (Skolverket, 

2011). Det innebär att kommuner eller andra huvudmän för skolan har ett ansvar för 

införandet av modern teknik för att eleverna ska kunna lära och utvecklas i enlighet med 

läroplanen. 

 

Utifrån detta genomför den kommun jag arbetar i nu digitalisering i skolan i snabb takt och 

satsar på så kallade en- till- en- datorer vilket innebär att alla elever från F-9 ska ha tillgång 

till ett eget digitalt hjälpmedel bestående av en bärbar dator eller lärplatta. Lärare ställs 

inför nya pedagogiska utmaningar och beslut huruvida läromedel ska administreras, 

digitalt eller analogt.  

 

Digitala läromedel är läromedel som bygger på samma idé som en lärobok men på olika 

sätt utnyttjar det digitala hjälpmedlets möjligheter så som läs- och skrivhjälp. Dessa 

produktioner består av ett lärostoff och en metodik och omfattar vanligen ett större material 

(Hylén, 2011). Det innebär att allt ifrån texter, övningar, anteckningar, filmklipp, 

föreläsningar och genomgångar till läxor, diagnoser och prov kan finnas på elevens digitala 

hjälpmedel och att lärare och elev har möjlighet att kommunicera via det digitala 

hjälpmedlet. Analoga läromedel innebär att produkterna endast finns i tryckt, fysisk form.  
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Att läromedel är digitaliserade leder i sig inte till förändrat lärande (Wong & Evans, 2007). 

Forskning visar att det mer verkar bero på lärarens inställning, kunskaper, pedagogik och 

kunskapssyn vid användandet av digitala läromedel. (Agelii Genlott & Grönlund, 2016; 

Kroksmark, 2013; Steinberg, 2013). Vilka uppfattningar elever i högstadieåldern har av 

läromedel i de olika formerna i sin undervisning framgår inte tydligt i de studier jag funnit. 

Inte heller visar forskning på tydliga samband mellan digitala läromedel och högre 

måluppfyllelse, vilket föranleder denna studie som kvalitativt med en fenomenografisk 

ansats undersöker och beskriver högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel 

jämfört med analoga läromedel inom ämnet matematik.  
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Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs först digitaliseringen i den svenska skolan från de tidigaste spåren 

av datorn på 1960-talet fram till nutid. Sedan återges rådande traditionell syn på lärande 

och kunskap och hur den kan komma att behöva ändras i och med digitaliseringen i skolan. 

Därefter följer en presentation av tidigare forskning på området. 

Digitaliseringen av skolan 

Utvecklingen och lanseringen av digitala läromedel har hittills varit lägre i Sverige än till 

exempel i våra grannländer Danmark och Norge (Hylén, 2011). Läromedelsförlagen har i 

Sverige oftast kombinerat produktionen av tryckt material med kompletterande digitalt 

material, till exempel en tryckt grundbok, där tillhörande övningar och fördjupningar finns 

digitaliserade. Digitala läromedel är en del av de digitala lärresurser som lärare och elever 

använder sig av i skolan. Andra exempel på digitala lärresurser är nätbaserade 

dagstidningar, uppslagsverk eller webbaserat stödmaterial från Skolverket (2018). 

Enligt Hylén (2011) finns det flera skäl till att skolan ska fortsätta investera i IT. Ett av 

dem är att skolan behöver möta de behov dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv 

har (Pedró, 2009). Kunskaper inom IT är nödvändigt för att elever som utbildas ska kunna 

verka i det framväxande samhället.  

En studie om det nya årtusendets elever gjord av Organisation for Economic Co-operation 

and Development (2010) inleder med en genomgång av tillgänglig forskning som visar att 

de effektivitetsvinster, både ekonomiska och kunskapsmässiga, många hoppats på till följd 

av IT - investeringarna i skolan till stora delar uteblivit. Pedró (2009) menar att det inte 

handlar om huruvida IT kan göra den traditionella skolan med traditionella kunskaper mer 

effektiv utan om vilka nya teknikstödda metoder som kan förbättra elevernas lärande. 

Enligt Kroksmark (2013) går det att tala om traditionellt lärande i termer av att lärandet 

sker genom noggrann planläggning där undervisningen bygger på i förhand uppgjorda och 

utprövade principer. Detta skedde i institutionaliserad verksamhet såsom ett 

utbildningssystem. Lärandet är metodiskt utformat, utvecklat på vetenskaplig grund och 

systematiserat. Dessa tankar om lärande är mycket gamla och sträcker sig enligt 

Kroksmark tillbaka till antiken.  

De tidigaste spåren av datorer i skolan uppträder enligt Hylén (2011) redan på 1960-talet. 

Datorn beskrevs då mest som en maskin som skulle rationalisera och effektivisera 

undervisningen och som ett redskap för drillövningar. I början av 1970-talet köptes de 

första datorerna in till den svenska skolan och de första stegen togs för att införa 

undervisning om datorer och datorers användning i samhället – datalära. Datorerna ansågs 

modernisera undervisningen till exempel som räknetekniska hjälpmedel i ämnesanknuten 

användning. Datorerna användes även som inlärningshjälpmedel – datorstödd 

undervisning. Många projekt följde och vid mitten av 1970-talet grundlades de viktigaste 

tankegångarna för svensk undervisning; principerna om ett elevaktivt arbetssätt med 
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individualiserad undervisning där varje elev får möjlighet att arbeta i sin takt och efter egna 

förutsättningar. Dessutom skulle eleverna nu ha inflytande över sin arbetssituation.  

Under 1980-talet infördes en ny läroplan, Lgr 80, med det obligatoriska ämnet datalära. 

Undervisningen skulle därigenom förändras organisatoriskt med bland annat 

ämnesövergripande arbetsområden. Dock verkade inte undervisningen förutsätta att 

datorer användes utan den handlade mer om datorer. Lärarnas brist på relevant fortbildning 

och datorernas låga användarvänlighet ledde till att det till en början främst undervisades i 

programmering och att det berörde lärare i naturvetenskap och teknik. Senare gjordes 

kopplingar till de samhällsorienterande ämnena då Skolöverstyrelsen underströk vikten av 

detta. Under denna period fick kommunerna bidrag till inköp av datorer och långsamt 

började antalet datorer öka i landets grund- och gymnasieskolor. En särskild svensk 

undervisningsdator vid namn COMPIS (COMPuter I Skolan) togs fram och producerades 

under ett fåtal år. En av Utbildningsdepartementet tillsatt grupp vid namn DPG 

(Dataprogramgruppen) betonade att datatekniken i sig inte var intressant för skolan. 

Datorer och programvara skulle ses som verktyg. (Hylén, 2011). Kunskaper i 

programmering blev mindre intressanta än pedagogiska kunskaper. 1988 beslutade 

riksdagen om en större treårssatsning på datorn som pedagogiskt hjälpmedel; Datorn och 

skolan (DOS). 1991 utvärderades projektet av en grupp ledd av Ulla Riis och det 

konstaterades att projekten under 1980-talet inte nått de pedagogiska intentionerna. 

Projekten hade kostat mycket stora summor men endast gett begränsade effekter. (Riis, 

1991). 

 Nybildade Skolverket drog 1992 erfarenheter från DOS – projektet och betonade att 

datoranvändningen skulle stimuleras som ett redskap och ett läromedel bland andra och 

användas i planering, genomförande och uppföljning av undervisning av både lärare och 

elever. Användningen av datorer i skolan skulle ske på samma sätt som i arbets- och 

samhällslivet i övrigt. När det i mitten av 1990-talet på uppdrag av Skolverket gjordes en 

ny utvärdering av datoranvändningen i skolan kunde bara relativt små förändringar iakttas 

sedan mitten av 1980 - talet (Jedeskog, 1996). 1994 introducerades Internet i den svenska 

skolan (Hylén, 2011) och Skolverket fick i uppdrag att skapa tjänsten Skoldatanätet.  

Utbildningsdepartementet gav Skolverket tydliga direktiv att inte satsa pengar på mer 

datorinköp till skolorna utan istället utveckla innehåll och tjänster för lärare och elever. 

Nästa stora skolsatsning under 1990-talet var ITiS- IT i Skolan, den enskilt största IT-

satsningen i Sverige. Det investerades i kompetensutveckling, teknisk infrastruktur och en 

dator till varje lärare. Utvärderarna Chaib och Tibelius (2004) beskrev att satsningen varit 

genomtänkt och bra för att utveckla svensk skola. Kompetensutvecklingen hade även 

medfört ett förändrat pedagogiskt och administrativt arbetssätt i skolan så att lärarna blivit 

mer medvetna om IT som pedagogiskt verktyg. Sommaren 1994 bildade regeringen 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK - stiftelsen). Till skillnad från 

tidigare satsningar valde stiftelsen ut ett fåtal lokala projekt som skulle ges god 

finansiering. Projekten kom att kallas fyrtornsprojekt och var tänkta som vägledning åt 

andra skolor (Hylén, 2011). Exempel på skolutvecklingsprojekten är satsningar på 

läromedel och forskningsprogram om lärande och IT.  
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Vid det nya seklets början kom ett kraftigt bakslag gällande IT-utvecklingen i samhället. 

Det påverkade även skolan. Utbildningsdepartementet tillsatte en arbetsgrupp för att 

besluta om nästa steg i IT- satsningen och två rapporter samt ett förslag till ny IT-strategi 

presenterades (Utbildningsdepartementet, 2002a, 2002b) men strategin fick inte politiskt 

gehör och antogs aldrig. Ytterligare en arbetsgrupp för IT i skola och lärande tillsattes av 

Näringsdepartementet men hade begränsade finansiella resurser (Hylén, 2011). 

Utvärderingen gjordes av Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers (2006) och beskriver att IT i 

skola och lärande var ett av de minst lyckosamma områdena i gruppens arbete.  

Sedan ITiS avslutades 2002 har inga nya stora IT-projekt initierats från statligt håll. 

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling fick dock en del mindre uppdrag om 

kompetensutveckling inom praktisk IT- och mediekunskap (PIM). 2009 presenterade 

Skolverket (2009) brister i skolans IT- miljö. Antalet datorer ökade dock långsamt och 

2006 delade i genomsnitt sex elever på en dator i kommunal grundskola (Skolverket, 

2009).  

Under de senaste åren har många svenska kommuner påbörjat egna projekt med att införa 

bärbara datorer och lärplattor till eleverna i undervisningen, i flera av kommunerna med 

målsättningen att varje elev ska ha en egen bärbar dator eller lärplatta. Ett antal kommuner 

har även påbörjat forskningsprojekt kring införandet för att följa satsningarna (Hylén, 

2011). Exempel på ett sådant projekt är det som genomfördes i Falkenbergs kommun under 

åren 2007 - 2009 vilket beskrivs mer ingående under rubriken tidigare forskning nedan. 

Mycket tyder nu på att en annan syn på lärande och kunskap måste till för att 

digitaliseringen i skolan ska leda till ökad måluppfyllelse (Kroksmark et al., 2013). 

Kroksmark et al., (2013) beskriver det som att lärandet står inför en betydande vändning 

och skolan kan tvingas komma följa en nyorientering som inte accepterar de tankar om 

traditionellt lärande som tidigare funnits. Det digitaliserade lärandet kommer kanske inte 

kunna följa de manualer där lärandet inte längre är institutionaliserat och där det inte kan 

kvantifieras eller mätas. Kanske kommer det istället vara en aktivitet som styrs av enskilda 

individers nätverk i konkreta upplevelser och på vägar som hittills inte finns beskrivna 

(ibid.). Det digitala lärandet kräver enligt Kroksmark (2013) andra kunskaper och 

färdigheter. Han talar om en modell av den amerikanske forskaren Puentedura kallad 

SAMR efter rubrikerna Substitution (ersättning), Augmentation (förbättring), Modification 

(förändring) och Redefinition (omdefiniering). Rubrikerna beskriver hur vi ska förstå 

digitaliseringens konsekvenser på olika nivåer. På nivån Substitution sker ingen förändring 

av skolarbetet. Enda skillnaden är att vi gör allt som vanligt fast med ny teknik. 

Andra nivån,Augmentation, beskriver att datorn används så att den egentligen inte ersätter 

något tidigare känt verktyg i skolarbetet och någon förändring av lärandet kan inte påvisas. 

Skolarbetet kan effektiviseras fast utan förbättringar av lärandeprocesser. Modification 

innebär att det på denna nivå sker en förändring av undervisning och lärande. Nya sätt att 

lära tas fram. Sista nivån i modellen beskriver hur digitaliseringen används på ett kreativt 

sätt och kunskapsprocessen karaktäriseras som utveckling där elevers lärande också 

omvandlas till undervisning. Datorn används till kommunikation och kunskapsproduktion 

samt delning av denna produktion.  
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Enligt Kroksmark (ibid) finns risken att undervisning och lärande genom digitalisering inte 

tillför några nya kvaliteter alls om datorn enbart används som ett tekniskt verktyg som 

ersätter äldre traditionella metoder som bok, papper och penna. De två första nivåerna i 

Puenteduras modell pekar just på denna risk. Däremot förfogar skolan över kvaliteter i 

undervisningen som datorn inte kan ersätta och som sträcker sig långt tillbaka i tiden såsom 

den sociala situationen med berättelser och dialoger som inte kan ersättas med ny teknik.  

En viktig synpunkt från Kroksmark (2013) är att när undervisningen inte tar sig över de 

två första nivåerna till de två sista kan det förklara varför en-till en-datorer inte påverkar 

kvalitén i elevers lärande nämnvärt och därmed inte heller ökar måluppfyllelsen i någon 

högre grad.  

Digitala läromedel borde enligt modellen hamna på nivån med rubriken Augmentation och 

inte förändra lärandet nämnvärt.  

Steinberg (2013) menar att om digitala verktyg används för att endast bekräfta en 

traditionell syn på hur lärande går till och vad kunskap är kommer dessa verktyg inte lämna 

några större intryck på eleverna och deras möjlighet att förstå sin omvärld. De blir endast 

mer av samma fast elektroniskt. Steinberg pekar därför också på digitaliseringen i skolan 

som utmanande av den traditionella, instrumentella synen på kunskap och lärande. 

Tidigare forskning 

Det hittills mest ambitiösa svenska projektet som följts med intresse runt om i landet enligt 

Hylén (2011) genomfördes i Falkenberg under åren 2007 - 2010. Satsningen försåg 

grundskolans 7 – 9 elever samt gymnasieskolans elever med varsin bärbar dator. Enligt 

kommunens hemsida var målsättningen att öka kvaliteten på utbildningen i kommunens 

skolor, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som 

pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat. 

 

Flera utvärderingsstudier av Falkenbergsprojektet genomfördes av Hallerström och 

Tallvid (2009). Dessa beskriver lärares och elevers attityder till digitaliseringen med en -

till -en - datorer och visar på positiva resultat vad gäller hur nöjda båda grupperna, både 

lärare och elever, var med projektet. Eleverna uppfattade att lektionerna blev lättare och 

roligare och att de hade bättre ordning på anteckningar. Motivationen för skolarbetet ökade 

(Tallvid 2010). Exempel på nackdelar eleverna uppfattade var att några elever använde sig 

av datorn till annat än skolarbete under lektionstid samt att det var jobbigt att ansvara för 

en egen dator (Tallvid, 2010). Däremot nämns inget om huruvida elevernas måluppfyllelse 

påverkats under projektet. Till exempel visade statistik från Skolverket att elevernas 

meritvärden i kommunen före 2007 var relativt stabila i åk 9, ökade från 2007 - 2009 för 

att under åren 2009 - 2010 sjunka till bottenresultat nationellt sett. Om detta sägs inget i 

studien vilket exempelvis Kroksmark (2016) påpekar. Kroksmarks (2016) studie är en av 

få som berör grundskolans senare år och elevers uppfattningar av hur de lär sig digitalt 

jämfört med analogt. Den tar dock inte enbart elevperspektivet utan bygger på 

lärarintervjuer trots att den delvis handlar om elevers ändrade lärande. 
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Ett fåtal exempel från studier visar att digitaliseringen gett positiva resultat på elevernas 

inlärning och motivation i olika skolämnen. Ett exempel presenteras av Kjällander (2011) 

som studerat hur elever och lärare genom producerande av lärandematerial istället för 

enbart konsumtion engagerats aktivt i kunskapandet vilket eleverna upplevde som 

motiverande, varierande och engagerande. I en studie av Blomgren (2016) framkommer 

att eleverna anser att skolarbetet underlättas av att ha en egen bärbar dator och att den ger 

möjligheter till större egen kontroll och styrning av skolarbetet. Samma studie visar dock 

på att det även finns elever som upplever digitalt lärande som motivationshämmande i 

lärmiljön. Blomgren menar att eleverna ser digitala lärresurser som så självklara i skolan 

att de har svårt att tänka sig en skolvardag utan dem (Blomgren, 2016). Att elever, särskilt 

de som är uppvuxna med datorer, ser dem som så självklara i vardagen att det vore konstigt 

om de inte skulle finnas i skolan också påpekar flera andra forskare (Kjällander, 2014; 

Kroksmark et al., 2013; Steinberg, 2013).  

 

Bristen på studier som visar på tydligt samband mellan digitalisering i skolan och ökad 

måluppfyllelse kan bero på svårigheter att visa att ökningen entydigt kan hänvisas till 

digitaliseringen vilket enligt Utbildningsutskottet kan bero på att det framförallt är svårt 

att isolera effekterna av ett digitalt läromedel i en lärandesituation (Utbildningsutskottet, 

2016). 

Någon sammanställning över förhållandet mellan en-till en-  datorer och elevernas 

redovisade resultat har enligt Kenthsdotter Persson och Kroksmark (2013) inte kunnat 

påvisas ens för de skolor och kommuner som ingått i större utvecklingsprojekt. Därför 

genomfördes en studie där Kenthsdotter Persson och Kroksmark (2013) undersökte 29 

skolor i hela landet med en-till en-datorer avseende ökad måluppfyllelse. Av de undersökta 

skolorna redovisade elva att elevernas genomsnittliga medelvärde hade ökat. Sexton skolor 

redovisade ett minskat och två ett oförändrat värde. Detta är ett resultat som enligt 

Kenthsdotter Persson och Kroksmark (2013) stämmer väl överens med internationell 

rapportering (Bebell & Kay, 2009).  

Det verkar alltså finnas mer som tyder på att det går att påvisa positiva resultat på elevers 

motivation och inlärning men att det likväl skulle kunna uppnås med analoga läromedel 

(Rasmussen, 2015; Twedell Levinsen & Holm Sörensen, 2011). Mycket beror på lärarens 

inställning och kunskap samt hur de använder sig av digitala hjälpmedel i undervisningen. 

Införandet av digitala läromedel och verktyg utan lärarkompetens eller eftertanke och utan 

medveten metod skapar inga positiva förväntningar i sig och det har visat sig att resultaten 

istället kan sjunka. Detta visar bland annat en studie i Sollentuna (Agelii Genlott & 

Grönlund, 2016) samt en rapport från Lärarnas Riksförbund (2016). En tänkbar förklaring 

till att en- till- en-skolor inte alltid förbättrar resultaten uttryckta i termer av måluppfyllelse 

kan enligt Kenthsdotter Perssons och Krokmarks studie vara att datorn i sig är så 

entusiasmerande och stimulerande för eleven att skolans mål framstår som mindre viktiga 

än de möjligheter som via datorn och Internet öppnar sig. (Kenthsdotter Persson & 

Kroksmark, 2013). 

 I Falkenbergsprojektet nämnde eleverna störd studiero som en nackdel och detta var något 

som även framkom i skolverkets IT-uppföljning (Skolverket, 2016a).  
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Det finns flera andra studier på området som berör elevers ökade motivation men som 

handlar om elever i gymnasieåldern, till exempel Blomgren (2016); Brevik och Davies 

(2016); Fleischer (2013) eller elever i förskolan (Klerfelt, 2007; Smeets, 2005). Det har 

gjorts få studier på elever i grundskolans mellan- och senare år. 

 

En undersökning gjord av Skolverket visar att färre lärare uppfattar att digitala verktyg 

verkar motiverande för eleverna 2015 jämfört med 2012. (Skolverket, 2016a). 

En systematisk översikt av digitala lärresurser i allmänhet i matematikundervisningen 

redovisas av Skolforskningsinstitutet (2017) men den innefattar endast två svenska studier 

vilka inte berör elevernas egna uppfattningar.  

Studier som specifikt berör digitala läromedel är dock en mindre del, en observation som 

även styrks av utbildningsutskottets forskningsöversikt (Utbildningsutskottet, 2016). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva högstadieelevers uppfattningar av 

fenomenet digitala läromedel jämfört med analoga i ämnet matematik och därigenom bidra 

till fördjupad kunskap. 

 

Syftet avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Hur arbetar elever med digitala läromedel jämfört med analoga läromedel? 

• Vilka aspekter av lärande urskiljer elever i relation till digitala läromedel jämfört 

med analoga läromedel? 

• Föredrar elever digitala läromedel, analoga läromedel eller en kombination? 
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Metod 

I metoden presenteras en beskrivning av studiens teoretiska grund samt en motivering. 

Vidare presenteras hur undersökningen genomfördes för att uppfylla syftet. Under urval 

beskrivs hur insamlingen av material gjordes genom ett ändamålsenligt urval följt av en 

beskrivning av materialanalysen som genomfördes med hjälp av en fenomenografisk 

analysmodell. Därefter beskrivs också metodens validitet och reliabilitet. Avslutande i 

metoden lyfts etiska hänsynstaganden utifrån forskningsetiska aspekter. 

Teori 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som utvecklats sedan 1970-talet av den så 

kallade INOM- gruppen verksam vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs 

universitet.  

Avsikten med fenomenografiska studier är enligt Uljens ”att beskriva den variation av 

uppfattningar som en bestämd population företräder beträffande något fenomen i 

omvärlden” (Uljens, 1989, s. 81).  

Huvudsyftet i ansatsen är att ur ett andra ordningens perspektiv beskriva hur fenomen och 

företeelser i omvärlden uppfattas av människor. Det centrala begreppet är uppfattning och 

med det avses det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt i sin 

omvärld, ett sätt att förstå eller erfara något (Marton & Booth, 2000). Verbet uppfatta visar 

på en mänsklig aktivitet vilken är meningsskapande för att kunna skapa en ram där 

kunskapsbildning kan ske.  Inom fenomenografin urskiljs en VAD-aspekt och en HUR-

aspekt av en uppfattning för att synliggöra individers uppfattningar så långt som möjligt 

(Larsson, 1986; Marton, 2015; Uljens, 1989). Det finns enligt Dahlgren och Johansson 

(2014) även ett begränsat antal sätt på vilka företeelser kan uppfattas. 

Uppsättningen av uppfattningar benämns utfallsrum. Det går inte att i en undersökning 

vara säker på att upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta något. Det beror på antal 

försökspersoner eller undersökningsgruppen.  

Forskare inom den fenomenografiska traditionen talar om att antalet beaktade aspekter 

samt hur individen kan relatera dessa till varandra bestämmer hur djup förståelsen av 

fenomenet är. Ibland kan uppfattningarna ordnas hierarkiskt efter grad av förståelse men 

när inte den hierarkiska ordningen mellan dem kan fastställas får de sidoordnas horisontellt 

istället (Dahlgren & Johansson, 2014). 

Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Det innebär att 

intervjuaren utgår från en intervjumall med ett begränsat antal frågor ordnade efter de olika 

fenomen (teman) som avses beröras. Intervjun utvecklas sedan beroende på de svar som 

ges. Tekniken att fördjupa och utvidga samtalet kring ett visst innehåll kallas probing. Det 

innebär enligt Dahlgren och Johansson (2014) att intervjuaren kan behöva ställa 

uppföljande frågor av typen ”Hur menar du då”? eller ”Kan du utveckla ditt svar lite mer”?  

Det är enligt Dahlgren och Johansson (2014) nödvändigt att spela in fenomenografiska 

intervjuer och skriva ut dem i sin helhet för att analysarbetet ska kunna göras på ett 

grundligt och tillförlitligt sätt.  
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På senare år har också fenomenografin vidareutvecklats till en teori om undervisning kallad 

variationsteorin (Marton & Booth, 2000). Variationsteorin är en teori om lärande som har 

sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & 

Säljö, 1977). Medan fenomenografin endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att 

erfara fenomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. 

en teoretisering av fenomenografin (Marton & Booth, 2000).  

Materialinsamling 

Då studiens syfte är att söka och beskriva elevers uppfattningar av digitala läromedel 

jämfört med analoga har med utgångspunkt i detta gjorts valet att använda en kvalitativ 

metod för insamling och analys av data. Enligt Bryman (2011) och Larsson (1986) är ett 

exempel på kvalitativ forskning att man vill visa hur en situation eller miljö tolkas genom 

de deltagandes ögon. Deltagarna är exempelvis de som intervjuas i en studie.  

I denna studie är det önskvärt att synliggöra, beskriva och analysera så många av elevernas 

uppfattningar av ett fenomen som möjligt och då är fenomenografi väl lämpad som 

metodansats för att lyckas fånga dessa kvalitativt skilda sätt att erfara fenomen (Dahlgren 

& Johansson, 2014). 

 

För att kunna besvara frågeställningarna består materialinsamlingen i studien av 

djupintervjuer av 11 högstadieelever i en åk 8 på en annan skolenhet än den jag är verksam 

vid.  

Djupintervjuerna varade mellan 11 och 26 minuter. Enligt tidigare erfarenheter kan det 

upplevas svårt att intervjua elever i högstadieåldern under en längre tid varför 

utgångspunkten för intervjuerna var en mall med 10 övergripande frågor och tillhörande 

eventuella följdfrågor (se bilaga 3) utformad för att passa formen semi- eller 

halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2012). Tillvägagångssättet möjliggör 

för eleverna att vara delaktiga och inte låsta vid en bestämd ordningsföljd på frågorna. En 

provintervju planerades och utfördes för fastställande av intervjufrågor i mallen. Även en 

transkribering utfördes direkt efteråt. Ingen justering av frågeställningarna behövde göras. 

Intervjuerna genomfördes två tisdagar i rad då de elever som skulle intervjuas fått lov att 

gå ifrån ordinarie undervisning till en ostörd, i förväg bokad, lokal. Samtliga elever kom i 

tid och efter lite inledande uppvärmningsprat kunde intervjuerna genomföras som planerat. 

De spelades in på diktafon med extra mikrofon för bra ljudkvalitet och för säkerhets skull 

även på mobiltelefonens röstmemofunktion.  

Materialet överfördes sedan till dator för transkription med det anpassade programmet 

oTranscribe Classic. Det visade sig att det var ljudupptagningen via telefonen som 

fungerat bäst varför de ljudfilerna användes. Det transkriberade materialet utgjordes av 80 

sidor. Transkriberingen möjliggjorde en första helhetsbild av intervjumaterialet. Efter 

transkriberingen analyserades materialet med målet att respondenternas olika utsagor 

skulle falla ut i ett antal beskrivningskategorier som skulle kunna samlas och kopplas till 

forskningsfrågorna, se avsnittet om dataanalys.  
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Urval 

Åldersgruppen valdes med utgångspunkt i att det finns föga skrivet om just 

högstadieelevers uppfattningar i ämnet och att det berör mig i egenskap av undervisande 

lärare i matematik åk 7 - 9. Enskilda intervjuer valdes dels med tanke på risken att 

tonåringar väljer sina svar utifrån vad som anses accepterat i kompiskretsen, dels beroende 

på svårigheten att transkribera gruppintervjuer. Elevgruppen valdes ut i samråd med 

skolenhetens rektor och matematiklärare för att säkerställa elevernas erfarenheter av arbete 

med digitala läromedel. Då samtliga elever har tidigare erfarenheter av analoga läromedel 

blir en jämförelse möjlig. 

 

En inledande urvalsenkät (se bilaga 1) bildade underlag för intervjustudien. Vid ett första 

besök hos elevgruppen fick eleverna efter information om studiens syfte och etik i en enkel 

enkät besvara frågan hur de som helhet uppfattar arbetet med digitala läromedel jämfört 

med analoga genom att sätta ett kryss på en obruten skala från uppfattningen ”mycket 

sämre” via ”ingen skillnad” till ”mycket bättre.” Möjlighet att kortfattat kommentera 

krysset gavs också. Avslutningsvis fanns en ruta där eleverna hade möjlighet att kryssa om 

de kunde tänka sig delta i en intervju om sina uppfattningar i ämnet. Totalt svarade 21 

elever varav 15 pojkar och 6 flickor vilket var samtliga närvarande i klassen vid 

besökstillfället. Eleverna fick med sig en samtyckesinformation hem (se bilaga 2) då det 

med tanke på elevernas ålder krävdes vårdnadshavares underskrift för godkännande av 

intervjuerna. 11 elever varav 6 pojkar och 5 flickor visade genom kryss i rutan intresse för 

deltagande i intervju.  Samtliga av dessa elever fick vårdnadshavares godkännande för 

intervju. För att kunna besvara forskningsfrågorna hade jag på förhand beslutat välja bort 

de elever som kryssade ”ingen skillnad” då elever som inte har någon särskild uppfattning 

om ämnet inte i någon hög grad kan bidra till att besvara forskningsfrågorna. Enkätsvaren 

visade dock att ingen elev hade kryssat mitt för alternativet ”ingen skillnad” varför inget 

bortval gjordes. De två elever, en flicka och en pojke, som kryssat alternativet ”mycket 

bättre” valdes ut liksom de två pojkar som kryssat någonstans på skalan mellan ”mycket 

sämre” och ”ingen skillnad”. Sju elever varav 3 pojkar och 4 flickor valdes ut då de kryssat 

någonstans mellan ”ingen skillnad” och ”mycket bättre”. Detta urval skulle kunna bidra 

till att besvara forskningsfrågorna och uppnå en mättnad av uppfattningar. 
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Fenomenografisk analysmodell 

Den praktiska arbetsgången i ett forskningsarbete med fenomenografisk ansats kan se lite 

olika ut och analysmodellerna varierar (Dahlgren & Johansson, 2014; Uljens, 1989). 

 

Uljens (1989) beskriver till exempel att analysen genom att vara bunden till 

meningsinnehållet i ett material även blir en tolkning av denna innebörd. Även om vi inte 

vid tolkningen följer en metodbok kan vi ändå tala om en viss gemensam arbetsgång. För 

fenomenografiska analyser av transkriberade intervjuer innebär denna arbetsgång enligt 

Uljens: 

1. Ett sökande efter relevanta uttalanden för den aktuella forskningsfrågan. 

2. En analys av dessa identifierade uttalanden i förhållande till den kontext de förekommer 

i. 

3. En jämförelse av meningsinnehållet i dessa kontextuella citat. 

De utvalda citaten kan då sägas utgöra en pool of meaning (Marton, 1981). På det sättet 

riktas uppmärksamheten på citatet i sig oberoende av vilka personer som råkar representera 

dem. Uljens menar att uppmärksamheten är riktad mot likheter och skillnader i de enskilda 

citatens meningsinnehåll med avsikt att ordna dem i ”från varandra avgränsbara 

beskrivningskategorier” (1989, s. 45). Så växer ett kategorisystem fram ur materialet. 

Uljens (1989) beskriver tre olika system av beskrivningskategorier; horisontala system, 

vertikala system och hierarkiska system. Valet av system beror på förhållandet mellan 

beskrivningskategorierna. I denna studie presenteras resultatet horisontellt sida vid sida då 

de enskilda kategorierna betraktas vara jämbördiga i förhållande till varandra. 

I fenomenografisk forskning är beskrivningskategorierna inte definierade på förhand av 

forskaren. Analysen utgår alltså inte från ett färdigt kategorisystem som kan vara fallet i 

traditionell innehållsanalys. Beskrivningskategorierna är tvärtom det som forskningen 

resulterar i (Uljens, 1989). 

Denna studies dataanalys följer en mer detaljerad arbetsordning än den av Uljens ovan 

beskrivna, enligt en exempelmodell i sju steg (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Ett samspel 

mellan de olika stegen sker genom hela analysprocessen.  

 

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen samt hur arbetsgången följts. 

 

Steg 1- att bekanta sig med materialet. 

Analysen började med en upprepad genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet 

på 85 sidor för att etablera ett helhetsintryck och lära känna materialet ordentligt. Efter 

genomläsning sållades för studien irrelevanta delar bort varefter det återstod 80 sidor. 

 

Steg 2 -  kondensation 

Materialet gicks återigen igenom för att skilja ut de mest betydelsefulla delarna (citat och 

passager) med tanke på elevernas uppfattningar. Då citaten i allmänhet var korta behövdes 
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ingen omformulering för att korta ner de meningsbärande enheterna vilket även minskade 

risken för feltolkningar. Elevcitaten numrerades efter elev samt färgmarkerades olika efter 

samhörighet redan i datorn för att kunna hitta tillbaka i materialet och lättare kunna göra 

jämförelser. Passagerna och citaten skrevs ut och klipptes isär som grund för jämförelser i 

nästa steg. 

 

Steg 3 – jämförelse 

Här försökte jag finna likheter och skillnader i de olika delarna. Enligt fenomenografin är 

det primära målet att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar (Dahlgren & 

Johansson, 2014). För att kunna göra detta bör forskaren också leta efter likheter. Detta 

steg ägnades mycket tid, reflektion och distansering för att kunna få en bra bild av 

materialet. Jag antecknade kort vad likheterna och skillnaderna försökte uttrycka bredvid 

varje del eller citat för att successivt kunna öka graden av abstraktion. För att kunna tala 

om fenomen och förstå dem på ett annat/nytt/djupare sätt är det viktigt att begreppsliggöra 

dem (Hirsh, 2017). 

 

Steg 4 – gruppering 

Nu grupperades delarna i kategorier utefter samhörighet och jag reflekterade över 

relationen mellan dem. Till en början var antalet kategorier betydligt fler än vad som 

slutligen visade sig nödvändigt vilket enligt Dahlgren och Johansson (2014) vanligen är 

fallet vid analyser av detta slag. Kategorierna minskade i antal från sju till fem. 

 

Steg 5 – artikulera kategorierna 

I detta steg ska kategorierna artikuleras vilket innebär att likheterna fokuseras. Forskaren 

försöker finna kärnan av likheter och detta steg anses särskilt kritiskt då det gäller att 

bestämma var gränserna mellan olika uppfattningar ska dras (hur stor variationen inom en 

kategori kan vara utan att en ny kategori behöver skapas). Steg fyra och fem kan behöva 

upprepas flera gånger tills kategoriseringen känns färdig vilket här också var fallet.  Efter 

kategoriseringen framträdde till slut inom varje kategori även två till åtta underkategorier. 

 

Steg 6 - namnge kategorierna 

Genom att namnge kategorierna framträder det mest signifikanta i materialet. 

Kategoribeteckningen bör vara så kort som möjligt och ha fångat känslan av en uppfattning 

på ett bra sätt. Här lades mycket tid på formulering och omformulering av namn på 

kategorier och underkategorier. 

 

Steg 7 – kontrastiv fas 

Kategorierna kontrasterades (jämfördes) mot varandra för att undersöka om citat och 

passager kunde rymmas inom fler än en kategori varefter jag letade eventuell matchning 

med andra kategorier. En kategori bör vara exklusiv (uttömmande) och passagerna däri ska 

vara ”internt homogena och externt heterogena” (Hirsh, 2017) vilket innebär att innehållet 

i en kategori är närbesläktat och skiljer sig från andra kategoriers innehåll. Helst ska ingen 

data falla mellan två kategorier eller passa in i flera olika kategorier Kategorierna ska ligga 

på den manifesta (beskrivande) analysnivån (VAD är det jag ser i mina data?) och vara så 
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textnära som möjligt. Detta steg föranledde ytterligare sammanslagning av kategorier 

varefter antalet hamnade på fyra.  

 

Samtliga beskrivningskategorier utgör sedan tillsammans resultatet. Det kallas för 

utfallsrummet. Varje forskningsfråga har ett eget utfallsrum och tillsammans utgör 

frågeställningarnas utfallsrum studiens resultat (Marton & Booth, 2000; Segolsson, 2017; 

Uljens, 1989). I resultatet presenteras utfallsrummen under separata rubriker. 

I fenomenografiska studier brukar beskrivningen av uppfattningar (kategorierna) 

illustreras av citat för att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som gjorts 

av en uppfattning (Larsson, 1986). Citaten är enligt Larsson inte att betrakta som bevis för 

bästa tänkbara kategorisering eller uttryck för det som finns i det samlade 

intervjumaterialet. Dock kan de hjälpa till att öka transparensen i arbetet vilket är bra för 

trovärdigheten och tillförlitligheten. I resultatet illustreras samtliga beskrivningskategorier 

av elevcitat representerade av bokstaven E följt av elevens ordningsnummer under 

intervjuerna. Under rubriken bilaga 4 redovisas även resultatet i tabellform där varje tabell 

representerar en beskrivnings- eller huvudkategori. En förkortad förklaring ges varje 

underkategori liksom en längre förklaring illustrerad av elevcitat. 

I resultatet redovisas även de utsagor som kändes svåra att inordna under någon kategori. 

Efter kategoriseringen av elevers utsagor har en syntes av samtliga beskrivningskategorier 

gjorts för att göra jämförelser på ett djupare, latent plan med syftet att tydliggöra elevernas 

uppfattningar som positiva, negativa eller både och/varken eller. Resultatet av syntesen 

presenteras under egen rubrik. 

Eleverna ombads i slutet av intervjun att ta ställning till om de skulle föredra att ha 

läromedel digitalt, analogt eller både och. Redogörelse för ställningstagande presenteras 

sist i resultatdelen. 

 

Transparens är centralt i forskning, eftersom det möjliggör för andra att bedöma 

trovärdigheten i forskningsresultatet (Bryman, 2011). Dessutom är transparens viktigt 

eftersom det i kategoriseringen av data alltid finns ett behov av tolkning vilket kan göra att 

tolkningarna skulle kunna skilja sig beroende på granskaren enligt Bryman (2011). 

Användandet av en sjustegsmodell för analysarbetet ökar transparensen i arbetet.  

Forskaren har vanligtvis under intervjuerna egna förföreställningar och erfarenheter av 

fenomen som ska undersökas. Dessutom tolkas intervjusvaren av forskaren. 

När det gäller att bilda beskrivningskategorier är en viktig fråga hur forskaren lyckas tolka 

uttalanden korrekt (Uljens, 1989). Ett sätt att kontrollera validiteten av tolkningen av ett 

meningsinnehåll i ett uttalande är att granska om intervjupersonen använt sig av varierande 

kontexter under intervjun för att stödja eller förkasta respondentens uttalade uppfattning 

vilken bör kvarstå som konstant under intervjuns olika delar.  

Som ett sista led i analysarbetet skulle för att öka trovärdigheten av forskarens tolkning en 

oberoende bedömare kunna anlitas. Bedömarens uppgift skulle vara att föra olika 
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intervjusvar till olika kategorier varefter en jämförelse av resultaten görs och redovisas. 

Denna studies analys har dock av tidsbesparande orsaker genomförts utan sambedömning. 

Kommunicerbarheten av resultatet ses också som ett viktigt mått på studiens validitet och 

det är avgörande om någon annan person kan se och förstå det som finns i 

intervjumaterialet med hjälp av de beskrivningskategorier som konstruerats enligt 

modellen. Tillförlitligheten (reliabiliteten) beror på hur väl kategorierna lyckas 

kommunicera meningsinnehållet (Uljens, 1989). 

 

Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen måste forskaren ta hänsyn till flera viktiga etiska aspekter, 

beroende på kontext och vilka som deltar i studien. Det är en fördel om deltagarna har ett 

intresse i forskningsproblemet och själva kan dra nytta av resultatet (Creswell, 2013). Här 

tänker jag främst på elevernas delaktighet och inflytande över sin undervisning. 

Arbetet är gjort i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och fyra 

huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

1. Informationskravet: Syftet med forskningen och information om deltagande är helt 

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan några konsekvenser. 

Vid första besöket i klassen informerades eleverna om syftet med studien och om 

frivilligheten att delta. På urvalsenkäten fick eleverna kryssa om de ville delta eller inte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva på vilka villkor de deltar i 

undersökningen. Samtycke från vårdnadshavare krävs för deltagare under 15 år.  

De elever som kryssat att de ville delta i intervjuer fick be om vårdnadshavarnas samtycke 

genom en underskrift. Se bilaga 2 Brev till vårdnadshavare. 

3. Konfidentialitetskravet: Deltagandet i undersökningen är helt anonymt. Material i form 

av inspelade intervjuer och enkäter förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Elever och vårdnadshavare informerades om att inga elevsvar är möjliga att identifiera i 

studien liksom att det inspelade materialet kommer raderas efter avslutat arbete. 

4. Nyttjandekravet: Det insamlade materialet får endast användas i forskningssyfte och inte 

lämnas ut utan deltagares medgivande 

Studien genomfördes i enlighet med nyttjandekravet för att öka kunskapen om elevers 

uppfattningar av olika läromedel och inte i något vinstsyfte. Ingen kontakt med 

läromedelsföretag har behövts under arbetet varför dessa inte kunnat påverka studiens 

resultat till någons fördel.  

Aspekter som även tagits i beaktande är att intervjun är förenad med en asymmetrisk 

maktrelation (Kvale & Brinkmann, 2014). De menar att intervjun inte är något öppet, 
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vardagligt samtal mellan två jämställda då forskaren dels har vetenskaplig kompetens, dels 

styr samtalet och bestämmer frågorna. Intervjun är också enkelriktad utfrågning. Forskaren 

gör intervjun inte för ett bra samtal i sig utan för att få tillgång till uppfattningar som 

kommer att tolkas och rapporteras enligt forskarens intressen. Vidare kan det vara en fördel 

att genomföra intervjuerna på annan skolenhet då eleverna inte behöver känna att de står i 

beroendeställning och det de säger bedöms av undervisande lärare. Eleverna behöver få 

känna trygghet och delaktighet och att det inte finns ett rätt svar på en fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Vid själva analysen av materialet är det viktigt att redogöra för samtliga perspektiv och 

undvika att hålla inne med resultat som inte passar in eller välja vilka resultat som 

redovisas. Både här och vid rapporteringen gäller fullständig ärlighet. Under hela 

processen krävs transparens för trovärdighet och giltighet och korrekt citathänvisning. 

Viktigt är också att behålla och förvara insamlat och analyserat material under en tillräcklig 

tid (5 - 10 år enligt Creswell, 2013). Därefter ska materialet förstöras för att inte hamnar i 

orätta händer.  
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Resultat 

Den fenomenografiska analysen som arbetats fram enligt analysmodellen beskriven i 

studiens metoddel har lett fram till tre olika utfall, ett för varje forskningsfråga, vilka 

presenteras under separata rubriker nedan. I bilaga 4 visualiseras resultatet i tabellform där 

varje beskrivnings- eller huvudkategori presenteras.  

Kategorisering av elevers uppfattningar av att arbeta med 

digitala läromedel jämfört med analoga läromedel 

 

Utfallet efter den fenomenografiska analysen resulterade i en uppdelning i fyra 

beskrivnings- eller huvudkategorier kopplade till första forskningsfrågan. Dessa är 

ordnade horisontellt i förhållande till varandra (Dahlgren & Johansson, 2014) utan 

inbördes hierarki. 

Varje beskrivnings- eller huvudkategori är indelad i 2 - 8 underkategorier. 

De fyra beskrivningskategorierna som elevernas utsagor föll ut i benämndes följande: 

Pedagogiskt innehåll, praktiska aspekter, kommunikation och tekniska utmaningar. 

Pedagogiskt innehåll 

Under kategorin pedagogiskt innehåll återfinns utsagor som berör de olika arbetssätten 

eleverna mött i matematikundervisningen. Utsagorna handlar om vilka övningar och 

uppgifter som finns tillgängliga i läromedlet, vilka hjälpmedel och verktyg som erbjuds, 

olika sätt att ta igen missad kunskap, förberedelser inför prov, om hela läromedlet finns 

online, olika genomgångar, läxor och prov.  

Eleverna ger uttryck för att deras lärobok med tillhörande kringmaterial såsom 

genomgångar och läxor finns digitalt men att de lektionstid växlar mellan digitalt 

läromedel och vanliga boken. Däremot görs samtliga större prov alltid med papper och 

penna. Eleverna använder även andra digitala läromedel för att färdighetsträna, lyssna på 

genomgångar och kommunicera. I de digitala läromedlen finns olika verktyg och 

hjälpmedel tänkta att underlätta arbetet. Eleverna har tillgång till digitalt material vid 

förberedelser inför prov. Samtliga underkategorier med förklaringar illustrerade av 

elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 1. 

Exempel på utsagor av de olika arbetssätten kan belysas med elevcitat: 

E2: Ja, det finns alltså… den finns ju… det är ju XYZ och de har ju en egen Youtubekanal 

och de har lagt upp en massa videor o det brukar vi kolla på ibland. De har ju lagt upp 

videos på alla kapitel om hur man räknar ut grejer och så där.  

E7: Typ som i en bok fast i dataformat. 

Läroboken med tillhörande material finns även i digital form. Eleverna beskriver att 

filmade genomgångar och förklaringar kopplade till bokens arbetsområde med det 

igenkännande det innebär är positivt. 
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Elever använder sig av digitala läromedlet för att få förklaringar om de till exempel varit 

frånvarande.  

E5: Ibland så lägger han ut genomgångar som han redan har visat men som man kan kolla 

på igen. 

Det är nån som berättar o visar o så. Det blir liksom enklare att förstå hur man ska göra sen. Om 

man varit borta o så. 

E2: Så man kan ju få, om man inte varit med på genomgången eller om man varit sjuk så 

kan man gå in och kolla på Youtube o då får man allting förklarat av en mattelärare. 

Jag tolkar elevernas resonemang om att lärarens genomgångar med olika förklaringar finns 

tillgängliga digitalt för repetition eller vid frånvaro som positiva. Eleverna uttrycker att det 

underlättar förståelsen av det som ska arbetas med och läras in.  

 

Vissa arbetssätt verkar eleverna acceptera utan vidare reflektion. De beskriver endast 

användandet av och arbetsgången med dem.  

E10: Det är på It´s Learning som läraren lägger ut de olika testen så man vet att man kan 

o så om man klarar det då brukar vi vara indelade […] efter det. 

E8: Eh, NOMP är så, det är som man får läxor om t ex multiplikation då så räknar vi 

multiplikation på den läxan då, så får man tre försök på sig, eller, man får, man ska göra 

det tre gånger typ för att lära sig. Man får medaljer o sen går det på tid och man kan få 

bättre tid och när man gör de här matteuppdragen då får man NOMPIX o då kan man 

köpa typ spel o sånt […] på den sidan. 

Tester, så kallade Exit notes och läxor i uppdragsform är exempel på arbetssätt som 

eleverna beskriver som digitala men inte funderar så mycket kring eller jämför med 

analoga arbetssätt. De beskriver inte heller om arbetet underlättar inlärning eller ej.  

 

Till skillnad från mindre tester av olika slag genomförs alla större prov i matematik för 

hand med papper och penna.  

E1: Prov har vi haft i andra ämnen så jag fattar inte varför vi inte kan ha det i matten, sen 

finns det ju nackdel då att folk tar ju då upp miniräknaren på datorn men man märker ju 

det att vissa lärare är ju då duktigare på att märka vilka som tagit upp miniräknaren. 

E3: Det är lättare att visa vad jag kan på prov och så på papper än i datorn […]. 

Eleverna uttrycker att det finns både för- och nackdelar med att skriva prov för hand. De 

verkar vara vana vid att proven genomförs digitalt i en del andra skolämnen och ställer sig 

frågande till varför det inte skulle vara genomförbart i matematikämnet också. Elever 

beskriver att fusk skulle kunna vara en av anledningarna till att läraren väljer att genomföra 

proven analogt då det kan vara svårare att upptäcka till exempel användande av 
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miniräknare vid digitalt arbete. En fördel med analoga prov uppges av flera elever vara att 

figurer, uppställningar och redovisningar av tankegångar är lättare att uttrycka med papper 

och penna än på datorn. 

 

Checklistor och instruktioner inför läxor och prov läggs ut digitalt av läraren. 

E1: Det jag har lagt märke till är att vissa lägger ut PowerPointen kanske veckan innan 

provet. Det är skönt. Förberedelser inför prov, speciellt i matten o fysik. För då kan man 

kolla och även facit till den så man kan göra...så man kan se lite vad man behöver plugga 

på. 

Elevers utsagor visar på uppfattningar som innebär att de föredrar att informationen även 

finns i digital form på grund av lättillgängligheten. De uttrycker att det är en trygghet att 

de kommer åt dem digitalt och inte behöver lita på att de antecknat allt rätt. 

 

Färdighetsträningen, läxorna och uppgifterna digitalt är enligt eleverna ibland mycket lika 

dem i boken. En skillnad kan dock vara de olika nivåerna många digitala läromedel 

erbjuder vilka är betydligt fler till antalet än i analoga läromedel. Nivåerna kan ofta 

individanpassas bättre digitalt och utan att läraren behöver göra en bedömning.  

E1: Nej, matteövningarna, alltså de är väldigt lika dem i matteboken. Du får liksom upp 

tal eller lite olika grejer så där är det väldigt likt matteboken och det är skönt ändå. 

E5: Mm, man, vi brukar göra läxor där, det är alltså... vi får, det är olika uppdrag man 

får, om det ämnet man håller på med just då. O sen så ska man eh göra vissa antal uppgifter 

till nästa lektion liksom. Det är bättre än i boken nu med olika nivåer o så. 

För vissa elever är igenkänningen från boken till datorn trygg medan andra elever gillar 

utmaningen med de olika nivåerna vid digitala övningar. Jag tolkar det som att några elever 

föredrar det analoga läromedlet i digital form framför helt nya digitala läromedel jämte det 

analoga. 

 

Elever uppger att de arbetar med olika digitala verktyg i datorn så som miniräknare och 

ritverktyg i geometri. 

E5: Ja när man lär sig om typ geometri o sånt, där målar man ju väldigt ofta upp själv 

liksom hur man ska få till de olika...figurer o så...o det blir svårare på datorn. 

E9: Det finns ju miniräknare på datorn. Det är smidigt. 

Elevers utsagor visar på olika uppfattningar av de digitala verktygen till läromedlen. Vissa 

elever beskriver dem som smidiga hjälpmedel som förenklar arbetet medan andra elever 

uttrycker arbetet som onödigt krångligt i datorn. Miniräknaren är det verktyg som eleverna 

nämner som mest användbart. Någon elev uppger att ritverktyg underlättar i geometri 

såsom hjälp med olika geometriska former medan andra beskriver motsatsen. Elever som 
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beskriver datorn som osmidig och att arbetet tar längre tid beskriver att det handlar om just 

svårigheter att rita snygga figurer och att använda mätverktyg såsom gradskiva. Det kan 

också enligt några elever vara svårt att skriva olika matematiska tecken med hjälp av 

datorn. Eleverna uppger bråk som särskilt svårt att teckna digitalt. 

 

Elevernas utsagor visar på skilda uppfattningar angående det pedagogiska innehållet i 

undervisningen. Jag tolkar det som att elever verkar acceptera digitala arbetssätt som 

övningar och läxor utan att fundera särskilt mycket. Somliga elever ser arbetet med digitala 

läromedel som smidigt och underlättande medan andra uppfattar det som ett hinder och 

föredrar att skriva uppgifter och göra prov analogt.   

Praktiska aspekter 

Under kategorin praktiska aspekter återfinns utsagor som berör strukturen i elevernas 

arbete, datorn som allt-i-ett-verktyg och interaktivitet och direktrespons från det digitala 

läromedlet. Eleverna beskriver skapande av ordning och reda med allt samlat i datorn, att 

det man skriver blir snyggt och prydligt och att digitala läromedel ger en av eleverna 

uppskattad direktrespons. Samtliga underkategorier med förklaringar illustrerade av 

elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 2. 

Eleverna beskriver flera olika praktiska aspekter med digitala läromedel jämfört med 

analoga. Arbete med digitala läromedel kan hjälpa till att skapa struktur och ordning. Det 

man producerar digitalt blir ofta snyggt och prydligt. Redigering av arbete underlättas och 

att kunna ha olika funktioner sida vid sida på datorskärmen framhålls som positivt. Dock 

förekommer det uttalanden bland eleverna att det är svårare att skapa överblick på 

datorskärmen och att det är enklare med bok och separata anteckningar i block framför sig 

vid arbete med matematik. De flesta elever uppger att ha allt material samlat på samma 

ställe i en dator skapar struktur och tydlighet. Det är inte lika lätt att tappa bort materialet 

i datorn som det kan vara med papper. De som har en tendens att glömma att anteckna eller 

titta i almanackan efter viktiga läxor och andra uppgifter beskriver det praktiska med allt-

i-ett i datorn. Läraren tar fortfarande stort ansvar för att delge läxor och andra uppgifter 

digitalt vilket flera elever tycker är bekvämt. Eleverna uppskattar till största delen den 

direktrespons som arbete med digitala läromedel ger. De uppger att de får snabbare 

återkoppling på arbeten och bekräftelse på om de gjort rätt eller fel. Läraren kan dessutom 

ge en snabbare bedömning. 

Exempel på elevcitat som belyser dessa utsagor följer här: 

E6: Jag skulle nog säga att på datorn när du skriver så blir det snyggare med tangenterna 

och lättare att sudda. 

E2: För när jag får papper så tappar jag bort dem o det kan man ju inte göra med datorn 

riktigt. Och sen, nåt som man kan ha liksom, alltså om man jobbar helt i datorn så kan 

man ha boken uppslagen på halva sidan o anteckningarna också där så behöver man inte 

bläddra mellan hela tiden. 

E7: Det är lättare att få rätt svar alltså det är ju inte alltid man orkar rätta när man håller 

på med boken och ifall man gör fel då kan man ju göra fel på en hel sida utan att veta om 

det. 
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E11: Läraren ser ju allt jag gör o inte gör direkt så det tycker jag inte känns så bra.  

Eleverna ser både möjligheter och svårigheter vad gäller de praktiska aspekterna av arbetet 

med digitala läromedel jämfört med analoga. Jag tolkar det som att möjligheterna 

överväger svårigheterna men att det finns många elever som tydligt uttrycker att det är mer 

praktiskt med vanlig lärobok, papper och penna vid arbete i matematiken. Dessutom 

beskriver en elev direktresponsen från lärare som lite obehaglig då läraren lättare ser allt 

som produceras och när det sker vid digitalt arbete. 

Kommunikation 

Under kategorin kommunikation återfinns utsagor som berör elevernas kommunikation 

med antingen läraren och/eller klasskamraterna. Eleverna redogör för hur det fysiska 

avståndet överbryggas vid kommunikation genom digitala läromedel men också att denna 

kommunikation inte är särskilt vanlig eller ens önskvärd av alla elever. Samtliga 

underkategorier med förklaringar illustrerade av elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 

3. 

Eleverna belyser hur det fysiska avståndet överbryggas och hjälp finns att få oberoende av 

var man befinner sig och när man arbetar. Lärare och elev kan kommunicera även utanför 

matematiklektionerna i klassrummet och efter skoltid eller om eleven är frånvarande men 

ändå har förmågan att utföra skolarbete. Elever beskriver också hur olika forum för 

kommunikation mellan klasskamrater kan skapas där alla kan ha kontakt med varandra 

oberoende av tid eller plats. Flera elever uttrycker tydligt att denna form av digital 

kommunikation känns opersonlig och inte uppskattas. 

Elevcitat som visar på dessa utsagor är till exempel: 

E2: Man kan ju fråga lite när som helst o få ett svar snabbare, ifall du har matteprov nästa 

dag men är hemma o kommer på en fråga då bara skickar du iväg den. 

E1: Det är mycket skönare att prata IRL med människorna. 

E3: O då kan vi ha grupper ihop som klass så kan han skicka ut det till alla så kan alla 

prata eller så kan man skicka privat. 

Kommunikation enbart via digitala läromedel eller verktyg beskrivs oftast vara till hjälp 

då det kan minska det fysiska avståndet mellan lärare och elev samt mellan elever. Kontakt 

kan upprättas oberoende av tid och rum. Viktigt att tänka på är att elever uttrycker och 

beskriver svårigheter med att kommunicera digitalt så som att läraren och eleven inte alltid 

kan se varandra vilket kan göra det svårt att läsa av olika uttryck. Elever beskriver även att 

digital kommunikation kan känns opersonlig och betonar vikten av att ses i verkliga livet 

och prata med varandra. Då finns exempelvis möjlighet att snabbt ställa följdfrågor. Ingen 

elev föreslår kamerastödd kommunikation där man kan se den man samtalar med. Dock 

sker detta i realtid vilket gör att oberoendet av tid vid kommunikationen minskar. 

 

Tekniska utmaningar 

Kategorin tekniska utmaningar innefattar elevers utsagor av digitala läromedel där 

datoranvändandet inte alltid är helt okomplicerat beroende på ansvarsfrågan, förvaring och 

transport, beroendet av bra nätverksuppkoppling, ökad risk för fusk, att orientera sig i 
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materialet samt övriga begränsningar som eleverna beskriver i samband med att läromedlet 

är digitaliserat. Samtliga underkategorier med förklaringar illustrerade av elevcitat finns 

beskrivna i bilaga 4, tabell 4. 

Elever beskriver ansvarsfrågan och risker med transport av datorn. Elever framhåller hur 

viktigt det är med en fungerande uppkoppling vid datorarbete, både hemma och i skolan. 

E3: Det är väl det att det är ett sånt ansvar att ta med den varje dag o den ska vara 

fulladdad o så för vi använder den. 

E1: När vi går till olika lektioner så kan man tappa den o det tar tid innan den blir fixad 

igen. O på vissa datorer är allt försvunnet när man startar om dem i ett annat rum. Det är 

ju ett jättestort problem och det drabbar många av oss. 

E1: Vårt wifi här är ganska dåligt o det är många som är uppkopplade samtidigt. Jag har 

ju märkt såhär att när wifi:t legat nere hemma så måste man komma med förklaringar att 

man inte har kunnat komma in o då ligger man efter o då får man lite hjärtklappningar. 

Eleverna beskriver att de inte valt själva att ta ansvar för en skoldator och att det ibland 

kan ställa till problem för dem i hanteringen och ansvarsfrågan. Skolan förutsätter att 

eleverna tar hem datorn för laddning över natten och bär med den tillbaka till skolan nästa 

dag. Eleverna berättar att det inte ses med blida ögon av skolan om man glömmer datorn 

hemma eller om den inte är laddad vid lektionsstart. Användande av dator kräver väl 

fungerande nätverk men flertalet elever beskriver skolans och hemmets oftast trådlösa 

nätverk som dåligt fungerande i förhållande till den kapacitet som behövs. Elever ger 

uttryck för att tiden till skolarbetet minskar då uppkopplingen inte fungerar som den ska 

och att det inte alltid accepteras som förklaring till uteblivet hemarbete från skolan. Två 

elever uppger att uppkopplingen fungerar bra både hemma och i skolan och att det kan 

bero på att de bor och går i skolan i en större ort. Eleverna beskriver hanteringen av datorn 

inte bara mellan hemmet och skolan som besvärlig utan även vid transport mellan 

lektionerna under skoltid. Den kan falla ur skåpet eller handen och då skärmen är känslig 

är risken för skador stor, trots skyddsfodralet som medföljer. Eleverna uppger att det kan 

ta lång tid att få en dator lagad och under tiden är de oftast utan dator, åtminstone under 

skoltid. Ytterligare en teknisk utmaning beskrivs av eleverna när arbeten på datorn ibland 

har en tendens att försvinna. Olika orsaker uppges, till exempel att den trådlösa 

uppkopplingen är ojämn eller att man arbetar i programvara som inte sparar automatiskt.   

Elever beskriver en ökad risk för fusk vid arbete med digitala läromedel.  

E1: Det är ju rätt många som inte har dem till det de ska alla gånger o det är nog rätt 

många som fuskar med vissa saker, tar upp miniräknaren fast du inte får o sånt där, det 

har man ju sett. Har du papper o penna så är det lättare att se miniräknare o upptäcka 

fusklappar och så. 

Det kan vara lättare att dölja vad som händer på datorskärmen än vid arbete med bok, 

papper och penna. Exempel som eleverna beskriver är miniräknarfunktionen och 

tillgången till Internet. Användande av vanlig miniräknare och fusklappar kan enligt 

eleverna vara lättare för läraren att upptäcka. 
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Elever uttrycker att det kan finnas andra hinder än rent datortekniska vid användning av 

digitala läromedel.  

E7: Alltså, det kan vara såhär fel på datorn o då tar det lång tid att få hjälp. De som 

behöver hjälp med datorn får ju alltid hjälp först. 

Datorproblem hos en elev i klassrummet kan leda till att det tar längre tid för en annan elev 

att vid behov få hjälp med själva arbetet. Jag tolkar en frustration över det hos elever. 

 

Elever är vana vid att bläddra i och hantera en vanlig lärobok och en del är mindre vana 

vid att orientera sig i de stora mängder material som digitala läromedel ibland innebär. 

Flera elever uttrycker svårigheter med orienteringen vid arbete med digitala läromedel.  

E6: Man byter sida genom att scrolla upp eller till höger o vänster. Ibland går…eller 

funkar det inte o inte tangenterna så man kommer vilse. 

E1: Det är lättare att hitta i en bok än i datorn, man tappar lätt bort sig där. 

Elever ger uttryck för arbete med digitala läromedel som tekniskt utmanande på andra sätt 

än analoga. Några elever anser inte att det är något större bekymmer utan problemen löses 

efterhand som de dyker upp. Andra elever beskriver att de tekniska utmaningarna istället 

ställer till det så att arbetet med digitala läromedel inte upplevs som effektivt. Min tolkning 

är att de negativa aspekterna under denna kategori överväger och att det kan påverka 

elevernas arbete med matematik negativt. 

Kategorisering av elevers uppfattningar av att lära sig med 

hjälp av digitala läromedel jämfört med analoga läromedel 

 

Utfallet efter den fenomenografiska analysen resulterade i en uppdelning i fem 

beskrivnings- eller huvudkategorier kopplade till andra forskningsfrågan. Dessa är ordnade 

horisontellt i förhållande till varandra (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 124) utan inbördes 

hierarki. 

Varje beskrivnings- eller huvudkategori är indelad i 3 olika underkategorier. 

De fem beskrivningskategorierna som elevernas utsagor föll ut i benämndes följande: 

Motivation, digitala hjälpmedel, struktur, över tid och rum samt distraktion. 

Här återfinns elevers utsagor av hur deras inlärning påverkas av digitala jämfört med 

analoga läromedel. Utsagorna berör omväxlingen mellan de olika sorternas läromedel, att 

spelliknande läromedel kan vara utmanande, lustfyllt lärande med digitala läromedel, 

möjligheter till läs- skriv och sökhjälp, ordning och reda underlättar inlärningen, flera olika 

förklaringsmodeller erbjuds, känslomässiga aspekter, oberoende av tid och rum, 

direktrespons och att lära tillsammans. Eleverna beskriver även det digitala arbetet som 

distraherande. 
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Motivation 

Kategorin motivation innefattar elevers utsagor av vad som med hjälp av digitala jämfört 

med analoga läromedel motiverar till inlärning. Flera elever beskriver arbetet med digitala 

läromedel som motiverande och inspirerande då de erbjuder nya verktyg att arbeta med. 

Majoriteten av färdigproducerade program i ett digitalt läromedel bygger på principen att 

det finns ett svar till varje fråga i kombination med ett behaviouristiskt belöningssystem 

med straff vid felaktiga svar och belöningar vid korrekta svar i form av sura gubbar, 

applåder, upplåsta nivåer med mera. De spelliknande och tävlingsinriktade digitala 

uppgifterna uppfattas av de flesta elever som roliga, lustfyllda och utmanande till vidare 

inlärning och igenkänningen från spel i hemmet är stor. Flertalet elever beskriver 

variationen mellan de olika läromedelssorterna som omväxlande och att det i sig stimulerar 

och motiverar till inlärning. Samtliga underkategorier med förklaringar illustrerade av 

elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 5 

Citat som visar på dessa utsagor är som följer: 

E1: Emellanåt så kanske man inte har lust att läsa i boken o då går man till datorn men 

om det är svårt med alla uppgifter där så är det skönt att kunna ta till matteboken o sitta 

o skriva o lära sig via det, typ. 

E3: Ja, jag tror ju att när man tävlar mot sig själv i de här sakerna på datorn så är det 

som att man hela tiden vill liksom att det ska gå lite snabbare så man kan liksom…man 

försöker mer o lär sig mer då. 

E6: Alltså, jag tycker att det är roligare o tycker man nåt är kul så försöker man ju mer, 

så funkar vi. 

Arbete med digitala läromedel kan enligt min tolkning vara motivationshöjande för många 

elever. Tävlingsmoment är uppskattade liksom nyhetens behag med digitala arbetssätt för 

inlärning vilket kan göra arbetet i matematik roligare. Något som flera elever framhåller är 

dock att det är variationen mellan olika sorters läromedel, analoga och digitala, som ger 

omväxling vilket ger lust till samt motiverar inlärning.  

Digitala hjälpmedel 

Kategorin digitala hjälpmedel innefattar elevers utsagor av funktioner i det digitala 

läromedlet som är tänkta som inlärningshjälp. 

Elever beskriver att de i olika hög grad använder sig av de inbyggda hjälpfunktioner som 

läromedlen och datorn erbjuder samt att de kan vara till hjälp vid inlärningen. De beskriver 

hur inlärningen kan underlättas av läshjälpsfunktioner i form av upplästa texter, 

översättning, lexikon, studiestöd på modersmålet, justering av läshastighet och visning av 

en textdel i sänder med linjal under. Elever uppger även skrivhjälpmedel som 

underlättande vid inlärning. Exempel som eleverna uppger är funktioner som automatiskt 

sparande, korrigering av stavfel och tydligheten som tangentbordsskrivande medför. 

Eleverna ger också uttryck för att det finns sökhjälpsfunktioner som underlättar 

inlärningen. Samtliga underkategorier med förklaringar illustrerade av elevcitat finns 

beskrivna i bilaga 4, tabell 6 

Följande tre citat visar på elevers utsagor av digitala hjälpmedelsfunktioner i läromedlen: 

E8: Ja, för jag har dyslexi o då hjälper uppläsningen på datorn. 
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E7: Så då kan man ju se ifall man stavat det fel eller rätt så kan man ju lära sig av det. 

Och den sparar automatiskt så jag hittar igen. 

E11: Man kan ju söka upp det lätt också om man inte fattar. 

Flertalet elever tolkar jag ger uttryck för att digitala hjälpmedelsfunktioner i läromedel 

eller inbyggda i datorn underlättar inlärningen i matematik och att de har lärt sig använda 

dessa vid behov. Det är smidigare att allt finns samlat i datorn än att ha olika analoga 

hjälpmedel parallellt. 

Struktur 

Under kategorin struktur beskrivs elevers utsagor av hur ordning och reda i datorn kan vara 

till hjälp vid inlärning då det går att skapa strukturer som gör det enkelt att hitta och att 

sammanfattningar till inlämningsuppgifter och prov finns samlade i datorn. Även utsagor 

som beskriver motsatsen återfinns då elever berättar om svårigheterna med att hitta rätt 

information i datorn och uppfattningen att det är lättare att komma ihåg och hitta med hjälp 

av vanliga papper. Eleverna ger uttryck för att skillnaderna skulle kunna bero på olika stor 

vana vid arbete med de olika läromedelssorterna. Här återfinns också utsagor av att flera 

olika förklaringsmodeller och exempel finns att tillgå vid arbete med digitala läromedel 

samt känslomässiga aspekter av digitala läromedel jämfört med analoga vilka uttrycks som 

ett flyt i arbetet eller en smidighet/osmidighet eller tydlighet/otydlighet. Elever har olika 

sätt att lära och möjligheterna till detta blir större vid arbete med digitala läromedel. 

Eleverna beskriver att möjligheten till individualisering ökar vid digitalt arbete liksom att 

själva hitta anpassat material. I analoga läromedel finns ett begränsat antal förklaringar och 

källorna vid materialsökning tar snart slut. Samtliga underkategorier med förklaringar 

illustrerade av elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 7 

Elevcitat som förtydligar utsagorna är till exempel: 

E6: Till prov o så tycker jag det är lättare för då vet du att du har allt på datorn och inte 

behöver oroa dig för att du inte har skrivit upp det nån annan stans. I datorn kan du ju 

ordna det i såna här mappar o så, så blir det lättare o hitta. 

E5: Det är enklare att komma ihåg läxor o sånt på papper för på datorn blir det svårare 

att komma ihåg vad du har o var det finns. 

E3: Det är lättare att visa vad jag kan på prov och så på papper än i datorn. Jag känner 

också att jag inte tänker lika mycket själv när jag har datorn. 

Tolkningen av elevernas utsagor under kategorin struktur visar att eleverna till 

övervägande del beskriver att arbetet med digitala läromedel ger en struktur som är bra vid 

inlärningen i matematikämnet. Dock beskriver elever känslomässiga aspekter som kan 

vara ett hinder i inlärningen, exempelvis svårigheter att tänka vid skärmarbete, 

begränsningar i tålamod eller att det kan vara lättare att visa vad man kan med hjälp av 

papper och penna. 

 

Över tid och rum 

Kategorin över tid och rum redogör för elevers utsagor av hur lärande kan ske med digitala 

läromedel oberoende av var man befinner sig och när arbetet utförs. Eleven behöver inte 
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vara i samma klassrum som resten av klassen eller läraren. Arbete hemifrån underlättas 

också då elever ger uttryck för uppfattningar av att uppgifter kan skickas var som helst 

ifrån och i nästan samma sekund nå läraren eller kamraterna. Många elever beskriver 

datorn som snabb med korrigeringar eller visande av fel svar så att eleven inte behöver lära 

in fel. Direktresponsen datorn ger underlättar inlärning och med digitala läromedel kan 

man lära sig tillsammans med kamrater och ta hjälp av varandra oavsett tid och rum. Elever 

kan få stöd, handledning samt återkoppling av läraren även utanför lektionstid vilket är en 

skillnad mot arbete med analoga läromedel där lektionstiden är enda forumet för 

kommunikation. Lärare och kamrater kan ge respons direkt i elevers dokument och 

kommunikationen blir omedelbar och nära vid arbete med digitala läromedel. Samtliga 

underkategorier med förklaringar illustrerade av elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 

8 

Exempel på elevcitat som speglar dessa utsagor är: 

E1: Jag kan sitta uppe i min grupp o så skicka ner det jag gjort till läraren nere så bedömer 

han mig o jag behöver inte springa ända ner. 

E11: Man kan jobba när som helst och man kan göra det hemma eller i skolan o så. 

E6: Alltså, om du jobbar med papper o penna o du skriver typ fel på nåt, ett quiz eller 

uppgift eller…test så får du inte reda på det förrän läraren har rättat. Men på datorn får 

man veta direkt vad man gjorde fel, så får man se svaret. Tycker jag är mycket bättre o jag 

lär mig då. 

Elevernas utsagor är övervägande positiva vilket jag tolkar ger uttryck för att arbete med 

digitala hjälpmedel kan underlätta inlärningen genom överbryggande av tid och rum. Ingen 

elev uttrycker något som tyder på att det skulle vara negativt för inlärningen när det gäller 

arbete från annan plats än klassrummet eller annan tid än lektionstid. 

Distraktion 

Distraktion är en kategori som beskriver elevers utsagor rörande hur arbete med digitala 

läromedel jämfört med analoga kan störa uppmärksamheten och inlärningen. Flera elever 

beskriver arbete i klassrummet med många datorer samtidigt som störande av 

uppmärksamheten. De uppger ljudnivån på datorn och elevers höjda röster som 

distraherande. Undantaget då elever ibland får använda hörlurar. Elever förklarar att de 

störs av när kamrater gör annat än de ska på datorn varvid de börjar tala om det istället och 

det påverkar enligt eleverna inlärningen negativt i motsats till arbete med papper och penna 

som gör det lättare att upprätthålla koncentrationen på avsedd uppgift.  

Elever uttrycker också att skärmarbete kan upplevas ansträngande då det starka ljuset kan 

göra dem trötta i huvudet. De uppger också att skärmljus vid läggdags, till exempel i 

samband med läxläsning kan göra det svårare att somna. Allt spännande innehåll datorn 

ger tillgång till kan också ta fokus från inlärningen av det som avsågs. Därav föredrar några 

av eleverna läsning i vanlig lärobok. Samtliga underkategorier med förklaringar 

illustrerade av elevcitat finns beskrivna i bilaga 4, tabell 9. 

Följande elevcitat illustrerar dessa utsagor: 

E5: När några sätter på ljud o sånt och kollar på annat o så och om det låter, det stör mig 

så jag får svårt att lära mig.  
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E5: Ibland kan det ju vara jobbigt efter ett tag, liksom, när man har kollat på skärmen på 

en dator. Skärmen är rätt ljus o så fokuserar man ofta på det man gör o då kan det vara 

lite så att man känner sig trött i huvudet typ. 

E8: För mig kan det bli lite distraherande o ha en dator att jobba med, så jag tycker det 

är skönast o jobba med boken. Det är så lätt att göra annat på datorn. 

E11: När jag gör läxan sent på kvällen då o ska sova sen så är det svårt med ljuset i 

skärmen. 

Distraktion är en kategori där elever enligt min tolkning visar på övervägande negativ 

inställning då de ger uttryck för att arbete med digitala läromedel jämfört med analoga inte 

underlättar inlärning alls utan tvärtom kan försvåra den. Som hinder för inlärningen uppges 

störande och distraherande aktiviteter, ansträngande skärmljus och problem att behålla 

fokus på avsedd uppgift. 
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Elevers ställningstagande  

Utöver att beskriva hur de arbetar med de olika läromedlen och vilka aspekter av lärande 

de urskiljer fick eleverna i slutet av intervjun även ta ställning till och motivera om de 

föredrar digitala läromedel, analoga läromedel eller en kombination. Elevernas 

motiveringar kan sammanfattas under rubrikerna: 

Variation. Elever föredrar en omväxling mellan de olika läromedelsformerna. Ibland är det 

ena bättre än det andra, till exempel att färdighetsträna med hjälp av digitala uppgifter eller 

att läsa en benämnd uppgift i en vanlig matematikbok. En vanligt förekommande 

beskrivning är att digitala läromedel är en bra komplettering till analoga vid behov. 

Motivation. Elever uttrycker att olika läromedel motiverar till inlärning vid olika tillfällen. 

Exempelvis kan de spelliknande digitala uppgifterna med färdighetsträning på olika nivåer 

vara motiverande medan betingliknande arbete i vanliga läroboken med redovisning på 

papper utmanar andra elever till inlärning. Eleverna uttrycker en önskan om att själva få 

vara med och påverka när och hur de olika läromedlen ska används vid inlärning.  

Koncentration. Elever ger uttryck för att de lättare kan koncentrera sig och fokusera bättre 

vid arbete och inlärning med analoga läromedel. Det är inte så mycket distraktion och de 

uttrycker att det går lättare att tänka vid arbete med bok, papper och penna. 

Elevernas ställningstaganden och motiveringar redovisas i tabell 11 och 12. 

Av 11 intervjuade elever angav ingen elev att de föredrar enbart digitala läromedel i 

undervisningen. Två elever angav att de föredrar analoga läromedel medan 9 elever skulle 

vilja ha en kombination av analoga och digitala läromedel.  

Tabell 11 Elevers ställningstagande. 

Ställningstagande Antal elever 

Digitala läromedel 0 

Analoga läromedel 2 

En kombination 9 

 

7 elever beskrev variation som motivering till varför de föredrog en kombination av 

läromedlen. 2 av eleverna uppgav istället motivation som anledning medan 2 elever, vilka 

föredrog analoga läromedel, motiverade ställningstagandet med koncentration.   

Tabell 12 Motiveringar till elevers ställningstagande. 

Motivering Antal elever 

 Digitala läromedel Analoga läromedel En kombination 

Variation 0 0 7 

Motivation 0 0 2 

Koncentration 0 2 0 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att elever uppfattar digitala läromedel jämfört med 

analoga väldigt olika. Visserligen ser elever fördelar med att läroboken med tillbehör 

finns i digital form men långt ifrån alla elever uppskattar läsning på digital skärm eller 

skrivning på skärm eller tangentbord. Elever ger också uttryck för att det kan vara svårt 

att navigera i datorn jämfört med en vanlig lärobok. Elever accepterar användandet av 

digitala läromedel oreflekterat och ser dem som ett komplement till de analoga 

läromedlen eller använder de verktyg och hjälpmedel som finns sida vid sida med arbete 

med bok, papper och penna.  

Elevernas utsagor ger tydligt uttryck för att en kombination av digitala och analoga 

läromedel är att föredra. Variationen i undervisningen är stimulerande och omväxlingen 

uppfattas som motiverande vad gäller arbetssätt och inlärning.  
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Diskussion 

Här diskuteras studiens resultat, slutsatser dras och diskussion förs om studiens metodval. 

Avslutningsvis förs resonemang kring behov av vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Eleverna i studien har erfarenheter av skolarbete i matematik med såväl analoga 

läromedel som med digitala. De uppger att de mött datorn i undervisningen vid olika 

tidpunkter under sin skolgång och har därför olika vana av digitala läromedel. Redan när 

Lgr 80 infördes pekades på bristen av fortbildning för lärare (Hylén, 2011). Detta faktum 

verkar kvarstå och gälla även elever. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att elever 

ska kunna använda modern teknik ”som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Steinberg, 2013, s. 26). Enligt studiens resultat 

varierar elevernas uppfattningar av denna kunskap. Enligt Kroksmark (2013) finns risken 

att undervisning och lärande genom digitalisering inte tillför några nya kvaliteter alls om 

datorn enbart används som ett tekniskt verktyg som ersätter äldre traditionella metoder 

som bok, papper och penna. Kroksmark menar också att för att öka kvalitén i 

undervisningen och därmed måluppfyllelsen måste undervisningen ta sig över till de två 

sista nivåerna i Puenteduras SAMR- modell (Kroksmark, 2013). Från ersättning och 

förbättring till förändring och omdefiniering. Att enbart ersätta analoga läromedel med 

digitala innebär inte denna övergång utan digitala läromedel hamnar under rubriken 

förbättring enligt modellen. Att läromedel är digitaliserade leder i sig inte heller till 

förändrat lärande (Wong & Evans, 2007). 

Resultatet i studien visar på elevers uppfattningar av att arbete med digitala läromedel 

kännetecknas av en snabbhet, tillgänglighet, öppenhet, kommunikation och variation. 

Detta är troligen självklarheter för dagens skolelever som ju lever i en allt mer 

digitaliserad värld utanför skolan även om elever har olika stor vana vid digitalt arbete. 

Frågan är om begrepp som undervisning, lärande och kunskap framöver får nya 

innebörder i skolans värld. Elevernas lärande kommer inte lika självklart följa läraren 

eller det enda läromedlet (Kroksmark, 2013). Implementeringen av en-till-en-datorer i 

skolan i syfte att öka kvalitén i undervisningen och därigenom bidra till ökad 

måluppfyllelse för eleverna kommer innebära en förskjutning mellan en analog och en 

digital livsvärld, av Kroksmark (2013) kallas didaktisk stretchadhet. Eleverna möter 

undervisning enligt analoga miljöer som av lärare oreflekterat stretchas in i och över till 

digitala miljöer. Det kommer enligt Kroksmark kräva en helt ny kunskapsdiskussion i 

skolan där kunskap måste reorienteras mot strategier, metoder och taktiska mönster. 

Elevers förutsättningar för lärande relateras inte enbart till medfödda förmågor eller 

sociokulturella förhållanden utan är i grunden en konsekvens av erfarenheter som eleven 

gör i den analoga och digitala livsvärlden.  

Trots att elever i studien pekar på digitala läromedels tillgodoseende av olika lärstilars 

behov, en uppfattning som även framkom vid Blomgrens studie (2016) och visar på 
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motivationshöjande faktorer (beskrivs även i utvärderingen av Falkenbergsprojektet av 

Kjällander, 2011 samt av Tallvid, 2010), väljer ingen av eleverna vid ställningstagandet en 

undervisning bestående av enbart digitala läromedel. Har eleverna genomskådat 

Puenteduras SAMR-modell och insett att skolan idag inte kan tillgodose mer än de två 

översta nivåerna i modellen, Ersättning och förbättring och inte kommer vidare till de två 

nedersta nivåerna Förändring och omdefiniering av kunskap? Elever ger uttryck för att 

digitala läromedel inte påverkar lärandet i positiv riktning utan tvärtom. De menar att 

digitala läromedel kan ställa till med problem när det gäller läsning och skrivning på 

datorskärm, navigering i material på skärm samt att värdefull analog kommunikation med 

kamrater riskerar att försvinna. Undervisning med digitala läromedel kan också vara 

distraherande och hindra effektiv inlärning. Denna iakttagelse gjordes även vid 

utvärderingen av Falkenbergsprojektet (Tallvid, 2010) och framkom i skolverkets IT-

uppföljning (Skolverket, 2016a).  

Att elever inte är odelat positiva till användande av digitala läromedel och en majoritet av 

eleverna föredrar en kombination av olika sorters läromedel är något som bör beaktas vid 

inköp och användning av läromedel i skolan. Då elever ger uttryck för att de digitala 

läromedlen hämmar eller har dålig inverkan på inlärningen kan det vara på sin plats att 

låta dem vara delaktiga vid valet av läromedelssort i undervisningen. Det gäller 

naturligtvis även de elever som upplever att digitala läromedel hjälper dem med struktur 

och individualisering och ser den praktiska nyttan med att ha allt samlat på en dator. 

Lärande är alltid en konsekvens av att ha erfarit det man ska lära sig på varierande sätt 

(Marton & Booth, 2000). En-till-en-miljöer med digitala läromedel borde lämpa sig väl 

för variationen som grund för lärande.  

Vid kategoriseringen upptäcktes att för var och en av beskrivningskategorierna finns 

både positiva och negativa utsagor samt sådana som eleverna beskriver som både 

och/varken eller. För att inte fastna i en kategorisering med enbart positiva respektive 

negativa kategorier synliggörs elevers utsagor som positiva, negativa eller både 

och/varken eller kopplat till respektive beskrivningskategori i en särskild tabell, se bilaga 

5, tabell 10. 

Studien genomfördes gällande digitala läromedel jämfört med analoga i ett av skolans 

ämnen, matematik. Vanligast är användandet av digitala läromedel inom skolämnena 

språk och SO (Utbildningsutskottet, 2016). Enligt Utbildningsutskottet (2016) läggs 

endast begränsade resurser på digitala läromedel vilket gör det rimligt att anta att nya 

läromedel inte är fulländade från början utan i behov av utveckling. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför eleverna inte föredrar undervisning i matematik med enbart 

digitala läromedel. Elevers utsagor tyder på att de bara får mer av samma sak fast 

elektroniskt, att digitala läromedel i matematiken endast används för att bekräfta en 

traditionell syn på vad kunskap är och hur lärande går till (Steinberg, 2013). 

Digitaliseringen i skolan borde kanske utmana denna traditionella syn på kunskap och 
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lärande och ompröva och omförhandla synen på lärande till att mer handla om 

produktion av kunskap än om reproduktion. 

Tillgången till information och kommunikation via Internet som komplettering till 

läromedel i en reflekterande och genomtänkt pedagogik kanske är det som slutligen får 

eleverna att aktivt välja en matematikundervisning med enbart digitala läromedel. Till 

dess vore det bra att låta eleverna vara delaktiga i valet av läromedel liksom i den övriga 

pedagogiska planeringen av undervisningen utifrån en tolkning av elevernas utsagor som 

svar på studiens frågeställningar.  

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer av olika slag har flera fördelar. Enskilda elevintervjuer valdes i 

detta arbete framför fokusgrupper eller digitala intervjuer med anledning av att inte vilja 

riskera att missa viktig information. Vid intervjuer ansikte mot ansikte känns det lättare 

att fokusera och man får även med det finstilta som ligger bakom olika uttalanden såsom 

mimik, pauser och betoningar. En annan fördel är att intervjuaren kan begära 

förtydliganden och utvecklande av svar då denne styr intervjun. I gruppintervjuer kan det 

vara svårare att koncentrera sig på frågeställningarna då flera elever deltar i intervjun. 

Det är inte heller säkert att elever i högstadieåldern vågar delge sina svar ärligt inför 

kamrater i samma ålder. Det kan även vara svårare att transkribera gruppintervjuer och få 

fram tydliga svar på frågeställningarna. Digitala intervjuer känns i sammanhanget 

opersonliga men är att föredra då möjligheten att träffa elever fysiskt är begränsad. 

Kvalitativa intervjuer kan användas som pilotstudier för att samla information till 

kommande kvantitativa undersökningar eller till att generera en ny teori eller hypotes. 

Detta förfarande var inte möjligt med den tidsbegränsning som fanns vid studiens 

genomförande. 

Intervjuerna handlade om matematikämnet men ägde rum på annan plats, i ett litet 

arbetsrum på skolans språkavdelning vilket kan ha påverkat elevernas intervjusvar då de 

befann sig utanför sin vanliga kontext. Även det faktum att jag som intervjuare kom från 

en annan skolenhet och inte kände eleverna mer än från presentationen av studien kan ha 

påverkat arbetet då det fanns en risk att de svarat som de tror att intervjupersonen vill 

höra. Dock anser jag att det är övervägande positivt att eleverna inte stod i någon 

beroendeställning till mig som lärare och att jag inte skulle bedöma deras svar. 

I intervjusituationen framkom att eleverna hade olika svårt att uttrycka sig vilket gjorde 

att jag fick vara uppmärksam och lyhörd för detta. Detta var även en bidragande orsak till 

att en av intervjuerna blev väldigt kort, endast 11 minuter. 

Intervjuaren måste vara mycket väl förberedd och fokuserad för att verkligen få svar på 

forskningsfrågorna så att materialet blir användbart. Trots att så var fallet krävs övning 

för att lyckas få bra svar på frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes av praktiska 

orsaker under endast två tillfällen vilket var en brist då det kändes svårt att vara så 

fokuserad under så lång tid samma dag. Genomförande av intervjuer under fler tillfällen 
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hade varit att föredra. Eleverna gick ifrån sina ordinarie lektioner för att intervjuas vilket 

eventuellt kan ha påverkat dem att skynda på intervjusvaren. Detta var dock inget som 

märktes tydligt.  

Innan de övriga intervjuerna utfördes genomfördes en pilotintervju samma förmiddag 

vilken transkriberades omedelbart för att se om frågeställningarna eventuellt behövde 

justeras inför kommande intervjuer. Bedömningen gjordes att så inte var fallet varför 

samma intervjumall kunde användas till resterande intervjuer. 

Enligt Aktas (2017) tenderar kvalitativa undersökningar vara mindre objektiva än 

kvantitativa och som intervjuperson med tolkningsföreträde finns det en risk att ställa 

ledande frågor, särskilt med tanke på intervjuarens koppling till elevernas kontext i 

egenskap av matematiklärare. För att minimera risken togs alla som bedömdes vara 

eventuellt ledande frågor och svar på dessa bort från intervjumaterialet inför 

analysarbetet.  

Då en och samma person ställt forskningsfrågorna och dragit slutsatser av resultatet finns 

naturligtvis en viss risk att resultatet kunnat påverkas medvetet eller omedvetet av detta. 

En transparens genom hela arbetet har därför eftersträvats (Bryman, 2011).  Av tidsbrist 

har inte ytterligare en person kunnat involverats vilket hade varit bra för studiens 

trovärdighet då en oberoende person till exempel kunnat placera citat under kategorier för 

att jämföras och redovisas i resultatet. 

 För att kontrollera validiteten av tolkningen av ett meningsinnehåll i ett uttalande 

granskades inför analysarbetet om intervjupersonen använt sig av varierande kontexter 

under intervjun för att stödja eller förkasta respondentens uttalade uppfattning vilken bör 

kvarstå som konstant under intervjuns olika delar (Uljens, 1989). Detta upplevdes inte som 

alldeles enkelt men respondenternas uttalade uppfattningar verkade kvarstå som konstanta. 

Analysarbetet resulterade i identifierade uppfattningar. Under hela analysprocessen har 

intervjupersonen kondenserat, kodat och sorterat elevcitaten i kategorier. Det innebär 

både en styrka och en risk. Vid kvalitativa studier, särskilt fenomenografiska, bör texten 

som är föremål för analys alltid ses i sitt sammanhang (Hirsh, 2017) och tolkningen av 

intervjupersonernas berättelser bör göras med medvetenhet om deras personliga historia, 

livsvillkor, rådande kultur. Text får mening genom läsaren och har inte en enda given 

mening utan flera tolkningar är möjliga och kan vara giltiga, även om de är olika. För att 

kunna tala om fenomen är begreppsliggörande av de transkriberade elevutsagorna 

nödvändig då graden av abstraktion succesivt ökas för att kunna förstå fenomen på ett 

nytt och djupare sätt (ibid). 

Det innebär att resultatet skulle kunna bli ett annat men ändå lika giltigt om någon annan 

genomfört studien.  

Oftast går det inte att dra generella slutsatser om en hel målgrupp utifrån en kvalitativ 

undersökning. Intervjuerna är förhållandevis få och ett visst urval är gjort. Det är möjligt 

att fler elevintervjuer eller intervjuer genomförda i en annan årskurs, parallellklass eller 

skolenhet skulle gett uttryck för andra uppfattningar även om jag ansåg att elva intervjuer 

bidragit till en viss mättnad av uppfattningar.  
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Det finns flera möjliga insamlingsmetoder av data vid en kvalitativ undersökning. En 

annan tänkbar metod för datainsamling i studien är observation (Bjørndal, 2005). 

Händelser och upplevelser kan antecknas eller spelas in direkt. Det finns olika sorters 

observationer men jämförbart med intervju ansikte mot ansikte är den deltagande, 

semistrukturerade observationen. 

För att få en god bild av verksamheten vid en sådan observation samt få ut bra material, 

skulle frekvent deltagande där jag ger mig till känna i klassrumsmiljöerna vara 

nödvändigt för relationsbyggande och trygghetsskapande.  

Forskningsfrågorna skulle kunna besvaras utifrån ett observationsprotokoll istället för 

intervjumall. Följdfrågorna hade behövt ersättas av punkter att observera.  

Det mesta av analysen vid observationer sker parallellt med insamlingen av data vilket 

skiljer sig från djupintervjuer där det mesta av analysarbetet sker efter transkribering av 

materialet. 

Eleverna i den åldern tenderar även att inte säga allt de egentligen tycker inför sina 

klasskamrater. Det skulle vara negativt för studien. Alternativt känner sig eleverna 

bekväma och trygga i sin klassrumsmiljö, mer än de skulle göra i en intervjusituation 

utanför klassrummet. 

Observation skulle även kunna användas som underlag för intervju. Då hade jag lärt 

känna miljön ordentligt och fått en bild av olika uppfattningar att utgå ifrån inför 

djupintervjuer. Metoden observation som underlag till intervjuer hade av tidsskäl inte 

kunnat användas för att besvara frågeställningarna i denna studie. 

Enbart en kvantitativ metod hade inte bidragit till att komma åt elevers uppfattningar på 

djupet men om direkt observation inte gett tillräckligt bra svar på forskningsfrågorna 

skulle en möjlighet vara att komplettera med att studera forskningsobjektet genom 

indirekt observation med hjälp av enkäter eller intervjuer. 

En avgränsning till digitala och analoga läromedel gjordes i studien med tanke på 

studiens urval då eleverna har erfarenheter av och därmed möjlighet att jämföra dessa 

olika former av läromedel. Möjligen kan denna avgränsning vara svår för elever att 

uppfatta korrekt vilket framkommer i analysarbetet med kategoriseringen av elevcitat. 

Eleverna inkluderar även beskrivningar av digitala verktyg som inte är läromedelsbundna 

vilket föranledde en borttagning av citat som kunde härledas till dessa beskrivningar. Inte 

alldeles enkelt då det ju även kan ingå digitala verktyg i digitala läromedel. 

En brist med studien är även avgränsningen till ett enda skolämne då Skolverkets (2017) 

nya skrivningar i läroplanen samt den nationella digitaliseringsstrategin 

(Regeringskansliet, 2017) gäller samtliga skolämnen. Elever uppgav under intervjun att 

digitala läromedel även användes i andra skolämnen och de kan därmed haft svårt att 

urskilja ett enda ämne vilket gäller även intervjupersonen som förutom matematik även 

undervisar i andra ämnen. 
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Vidare forskning 

Avgränsningen avseende digitala och analoga läromedel skulle efter studiens 

genomförande behöva utvidgas till att gälla även lärares uppfattningar för att kunna 

jämföra dessa med elevernas. Ett sådant urval hade varit för stort för denna studie.  

Efter litteraturgenomgång där mycket pekar på att det inte bara går att digitalisera vanliga 

läromedel och genom det nå högre måluppfyllelse skulle det vara intressant att vidare 

undersöka det Kenthsotter Persson och Kroksmark (2013); Kjällander (2014); Segolsson 

(2013) och Steinberg (2013) med flera beskriver som en ny kunskapssyn som behövs för 

att utmana den traditionella. Därigenom skulle det vara möjligt att i grunden kunna 

förändra undervisningen och bedömningen som då genom digitaliseringen i skolan kan 

användas på ett kreativt sätt och kunskapsprocessen karaktäriseras som utveckling där 

elevers lärande också omvandlas till undervisning (Kroksmark, 2013). Datorn används till 

kommunikation och kunskapsproduktion samt delning av denna produktion.  

Det skulle därutöver även vara av värde att undersöka hur kunskapskraven skulle behöva 

utvecklas och utformas för att möta den nya synen på digitaliserat lärande; vilka 

kunskapskvaliteter ska mätas, hur ska de mätas och vilka mål ska uppnås? 

Ytterligare en fråga för vidare undersökning är om och i så fall hur det digitala lärandet 

påverkar våra analoga kunskaper som att skriva för hand, läsa tryckta läromedel och att 

kommunicera matematik muntligt med andra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Urvalsenkät 

Namn:_______________________________________________________________ 

 

Hur uppfattar du som helhet att det är att arbeta med läromedel digitalt, t ex på dator 

eller iPad, jämfört med andra läromedel, t ex läroböcker? Tänk t ex på att läsa och 

lyssna på materialet, att skriva anteckningar, göra läxor, plugga inför prov och lösa 

uppgifter. 

Sätt ett kryss där du anser det stämmer bäst med din uppfattning. 

Kommentera om du anser att det behövs 

Mycket sämre   Ingen skillnad                            Mycket bättre  

___l___________________________l___________________________l____ 

 

Kommentar:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Jag kan tänka mig att delta i en lärarledd intervju om mina uppfattningar. 
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Bilaga 2 Brev till vårdnadshavare 

Hej vårdnadshavare till elever i åk 8a. 

Jag går en uppdragsutbildning i Vetenskapliga metoder för länets förstelärare på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation i Jönköping. Under våren kommer jag skriva en c-uppsats om elevers 

uppfattningar av digitala läromedel i matematik i undervisningen. 

Uppsatsen bygger på att genomföra intervjuer med elever (anonymitet garanteras då samtliga 

intervjuer avidentifieras).   

Intervjuerna transkriberas och analyseras och resultatet tolkas och sammanställs för att sedan 

presenteras i en uppsats för kurskamrater och kursledare.  

Resultatet återkopplas också till klassen. 

Jag har valt att intervjua elever i åk 7 - 9 på en annan skolenhet än min egen och som använder 

digitala läromedel i undervisningen regelbundet. 

Jag har idag, måndagen den 5/3, varit och informerat i klassen och genomfört en urvalsenkät. Där 

har eleverna även fått anmäla intresse för deltagande i intervju. 

Jag ber härmed om Er tillåtelse att (för de elever som själva vill delta) få göra en kortare enskild 

anonym intervju på ca 30 minuter som jag spelar in på diktafon. 

Vänligen lämna underskrivet dokument till klassföreståndare senast fredagen den 16 mars. 

Om ni undrar över något, hör av er! 

Med vänlig hälsning 

Maria Malmqvist 

Rosenholmsskolan Forserum 

038x xx xx03 

070x xx xx 23 

maria.malmqvist@nassjo.se 

 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien? 

□Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

□Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn:  __________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares 

underskrift_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande________________________________________________________ 

mailto:maria.malmqvist@nassjo.se
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Bilaga 3 Intervjumall 

Under intervjuerna är målsättningen att varje elev har svarat på följande frågor: 

 

 

1. Vilka digitala läromedel använder elever? 

2. Hur använder elever digitala läromedel? 

3. Hur kan digitala läromedel vara till hjälp när elever arbetar? 

4. Vilka svårigheter uppfattar elever att det kan finnas i arbetet med digitala läromedel? 

5. Hur uppfattar elever att kommunikationen mellan elev och lärare skiljer sig åt vid 

jämförelse mellan digitala läromedel och analoga läromedel? 

6. Vad bör ingå i ett digitalt läromedel? (Text, övningar, anteckningar, filmklipp, 

föreläsningar/genomgångar, läxor, diagnoser, prov…). 

7. Vad bör INTE ingå i ett digitalt läromedel? 

8. Hur kan digitala läromedel vara till hjälp när elever ska lära sig matematik? 

9. Vilka svårigheter uppfattar elever att det kan finnas då de ska lära sig matematik med 

hjälp av digitala läromedel? 

10. Avslutningsvis: Vilket av digitala läromedel eller analoga läromedel (eller en 

kombination) föredrar du i undervisningen? Motivera. 

 

 

 

1. Vilka digitala läromedel använder eleven? 

 

1. I några av skolans ämnen använder du digitala läromedel i undervisningen, t ex i 

matematiken. 

 

 Vilka digitala läromedel använder du? 

 

 (ex. NOMP 

 Digilär 

 Onlineversion av boken). Exempel endast om eleven har svårt 

att formulera svar på ursprungsfrågan, ges inte från början. 

 

2. Hur använder elever digitala läromedel? 

 

1. I matematiken använder du ibland digitala läromedel. 

 

 Beskriv hur du använder dig av digitala läromedel. 

 Eller: Vad är det du gör i ämnet med hjälp av digitala läromedel? 
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 (ex. färdighetstränar 

 Ser på youtubeklipp 

 Använder miniräknaren 

 Gör diagnoser eller prov 

 Gör läxor 

 Antecknar 

 Följer en genomgång 

 Kommunicerar med läraren). 

 

3. Hur kan digitala läromedel vara till hjälp när elever arbetar? 

 

 Beskriv hur digitala läromedel kan hjälpa dig i ditt arbete. 

 Eller: Vad finns det för fördelar med digitala läromedel? 

 

 (ex. Allt på samma ställe 

 Variation 

 Interaktivt 

 Prydligt, strukturerat 

 Motiverande) 

 

4. Vilka svårigheter uppfattar elever att det kan finnas i arbetet med digitala 

läromedel? 

 

 Beskriv vilka svårigheter du brukar stöta på vid arbetet med digitala 

läromedel. 

 Eller: Vad upplever du är svårt när du använder digitala läromedel? 

 

 (ex. Dåligt eller långsamt nätverk 

 Svårt att hitta 

 Jobbigt att läsa på skärm 

 Jobbigt att skriva på skärm/tangentbord). 

 

5. Hur uppfattar elever att kommunikationen mellan elev och lärare skiljer sig åt vid 

jämförelse mellan digitala läromedel och analoga läromedel? 

 

1. Digitala läromedel brukar ha någon form av meddelandefunktion för att kunna 

kommunicera med läraren. 
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 Beskriv hur du och läraren brukar använda er av sådana funktioner för att 

skicka meddelanden eller liknande till varandra. 

 Eller: Hur gör du och din lärare när ni meddelar er med varandra digitalt? 

 

 (ex. en meddelandefunktion där läraren kan svara 

 Läraren kan rätta och/eller kommentera mitt arbete 

 Jag lämnar in arbeten men läraren svarar inte den vägen). 

 

 Uppfattar du att det är någon skillnad att kommunicera digitalt jämfört med 

andra sätt? 

 

6. Vad bör ingå i ett digitalt läromedel? (Text, övningar, anteckningar, filmklipp, 

föreläsningar/genomgångar, läxor, diagnoser, prov…). 

 

1. Digitala läromedel kan ha mycket olika innehåll. 

 

 Beskriv vad du anser bör finnas med i ett digitalt läromedel. 

 Eller: Vad bör ingå i ett digitalt läromedel? 

 

 (ex. text 

 Övningar 

 Genomgångar 

 Anteckningsfunktion 

 Filmklipp 

 Läxor 

 Diagnoser, prov). 

 

7. Vad bör INTE ingå i ett digitalt läromedel? 

 

1. Det kan finnas funktioner eller delar dom inte hör hemma i ett digitalt läromedel. 

 

 Beskriv vad som inte bör ingå i ett digitalt läromedel? 
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8. Hur kan digitala läromedel vara till hjälp när elever ska lära sig matematik? 

 

 Beskriv hur digitala läromedel kan hjälpa dig med din inlärning. 

 Eller: På vilka sätt kan du lära dig bättre med digitala läromedel? 

 

 (ex. blir mer motiverad 

 Bättre struktur/prydligare 

 Omedelbar feedback 

 Variation i övningar 

 Variation i genomgångar 

 Hjälpfunktioner för specialbehov som uppläst text och 

markeringar 

 Större utbud). 

 

9. Vilka svårigheter uppfattar elever att det kan finnas då de ska lära sig matematik 

med hjälp av digitala läromedel? 

 

1. Det skulle kunna finnas svårigheter med att lära sig saker med hjälp av digitala läromedel 

jämfört med analoga läromedel. 

 

 Beskriv vilka svårigheter som skulle kunna finnas när du lär dig med 

digitala läromedel jämfört med analoga läromedel. 

 Eller: Beskriv vad som kan vara svårt när du lär dig med hjälp av digitala 

läromedel jämfört med analoga läromedel? 

 

 (ex. ingen lärare som förklarar 

 Svåra instruktioner 

 Rörigt upplägg 

 Inget samarbete med kompisar). 

 

10. Avslutningsvis: Vilket av digitala läromedel eller analoga läromedel (eller en 

kombination) föredrar du i undervisningen? Motivera. 
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Fördjupande och förtydligande frågor 

  

Hur menar du då? 

Kan du utveckla det du sa? 

 

Kan du förklara det lite närmare? 

Du sa…kan du förklara det lite närmare? 

Kan du beskriva hur…? 

  

VAD säger eleven? 

HUR förhåller eleven sig till detta? 

Alltså vilken UPPFATTNING har eleven? 
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Bilaga 4 Beskrivningskategorier 

Tabell 1 Beskrivningskategori Pedagogiskt innehåll. 

Pedagogiskt innehåll 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Boken eller läromedlet på 

datorn. 

Hela läromedlet finns i en 

onlineversion. 

E2: Ja, det finns alltså… den finns ju… det är ju XYZ och de 

har ju en egen Youtubekanal och de har lagt upp en massa 

videor o det brukar vi kolla på ibland.  

De har ju lagt upp videos på alla kapitel om hur man räknar 

ut grejer och så där.  

E5: Mm….Man, vi brukar göra läxor och uppdrag där, det 

är alltså… vi får… det är olika uppdrag man får. 

Om det ämnet man håller på med just då. O sen så ska man 

eh göra vissa antal uppgifter till nästa lektion liksom. Det är 

sex olika teman på varje delkapitel i matte. 

E7: Typ som i en bok fast i dataformat. 

Genomgångar Tittar på videoklipp av 

inspelade lärargenomgångar på 

Internet, t ex Youtube. 

E2: Så man kan ju få, om man inte varit med på 

genomgången eller om man varit sjuk så kan man gå in och 

kolla på Youtube o då får man allting förklarat av en 

mattelärare. 

E1: Mja, om jag får problem med nåt tal sådär ibland så 

brukar jag ju gå in o kolla på den här Youtubekanalen för 

där finns ju allting. 

Läxor Läraren ger olika slags läxor 

digitalt. 

E8: Eh, NOMP är så, det är som man får läxor om t ex 

multiplikation då så räknar vi multiplikation på den läxan 

då, så får man tre försök på sig, eller, man får, man ska göra 

det tre gånger typ för att lära sig. Man får medaljer o sen 

går det på tid och man kan få bättre tid och när man gör de 

här matteuppdragen då får man NOMPIX o då kan man 

köpa typ spel o sånt […]på den sidan. 

 

Tester och prov Läraren ger testerna och/eller 

proven. digitalt t ex i form av 

exit notes, färdighetstest i 

färdiga program eller 

egentillverkade tester. 

E10: Det är på It´s Learning som läraren lägger ut de olika 

testen så man vet att man kan o så om man klarar det då 

brukar vi vara indelade […] efter det. 

E8: Eh, räknar matte, alltså. På It´s Learning får vi exits på 

det vi gjorde förra lektionen för o se om vi lärt oss det. 

Färdighetsträning och övningar Övningar och uppgifter från 

antingen färdiga läromedel 

eller av läraren 

egentillverkade. 

E4: Det finns uppgifter till oss och så står det utmaningar. 

Man jobbar med olika uppgifter med eh alltså cirkelns area 

kanske och så kan man om man har mer än, jag tror det är 

typ tre fel eller nånting, göra om uppgiften. 

E11: Det ligger frågor och uppgifter som man ska göra på 

datorn. 

Hjälpmedel och verktyg Miniräknare, ritverktyg, 

mätverktyg, sökfunktioner. 

E9: Det finns ju miniräknare på datorn. Det är smidigt. 

E6: Eh, med en linjal så här, om man till exempel räknar, 

vad heter det, grader, då får du ju använda en speciell linjal, 

gradskiva? 

E5: Ja när man lär sig om typ geometri o sånt, där målar 

man ju väldigt ofta upp själv liksom hur man ska få till de 

olika...figurer o så...o det blir svårare på datorn. 

E7: Olika verktyg om man ska rita nånting t ex i geometrin. 

Ta igen Om eleven varit frånvarande 

kan den ta igen missad 

undervisning genom att 

använda digitala läromedel 

åtkomliga överallt. 

E5: Ibland så lägger han ut genomgångar som han redan 

har visat men som man kan kolla på igen.  

Det är nån som berättar o visar o så. Det blir liksom enklare 

att förstå hur man ska göra sen. Om man varit borta o så. 

E10: Att man alltid kan söka på Internet eller i datorn 

hemma när man är sjuk. 

Förberedelser Checklistor och instruktioner 

till läxor och prov finns digitalt 

åtkomliga överallt. 

E1: Det jag har lagt märke till är att vissa lägger ut 

Powerpointen kanske veckan innan provet. Det är skönt. 

Förberedelser inför prov, speciellt via matten o fysik. 

För då kan man kolla och även facit till den så man kan 

göra...så man kan se lite vad man behöver plugga på. 
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Tabell 2 Beskrivningskategori Praktiska aspekter. 

Praktiska aspekter 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Struktur Att ha läromedel digitalt skapar ordning 

och reda. Det blir prydligt skrivet. 

E2: Och sen, nåt som man kan ha liksom, 

alltså om man jobbar helt i datorn så kan 

man ha boken uppslagen på halva sidan 

o anteckningarna också där så behöver 

man inte bläddra mellan hela tiden. 

E6: Jag skulle nog säga att på datorn 

när du skriver så blir det snyggare med 

tangenterna och lättare att sudda.   

Allt i ett Allt som behövs finns på ett ställe i 

datorn. 

E2: För när jag får papper så tappar jag 

bort dem o det kan man ju inte göra med 

datorn riktigt. 

E6: Ibland glömmer man kolla 

almanackan men datorn har man ju 

alltid med sig. 

Direktrespons Genom att använda digitala läromedel 

får jag snabbare svar på det jag vill veta 

och bekräftelse på om jag gjort rätt eller 

fel. Läraren kan ge snabbare bedömning. 

E1: Du behöver inte vänta utan får göra 

om uppgiften direkt. 

E10: Man får, så här, veta om man är 

godkänd direkt. Det står. 

E2: Det är lättare att få rätt svar alltså 

det är ju inte alltid man orkar rätta när 

man håller på med boken och ifall man 

gör fel då kan man ju göra fel på en hel 

sida utan att veta om det. 

E1: Du får en snabbare bedömning när 

du är färdig. 

 

Tabell 3 Beskrivningskategori Kommunikation. 

Kommunikation 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Med läraren Det fysiska avståndet minskar och man 

kan få hjälp när som helst var som helst. 

E2: Man kan ju fråga lite när som helst 

o få ett svar snabbare, ifall du har 

matteprov nästa dag men är hemma o 
kommer på en fråga då bara skickar du 

iväg den. 

E5: Det är enkelt när man undrar 
nånting till en läxa man har eller prov så 

kan man skicka det på It´s Learning och 

få svar. 

Med klasskamrater Klassen bildar olika grupper för 

kommunikation.  

Ibland är det skönare eller lättare att 
prata med kamraterna på vanligt sätt. 

E3: O då kan vi ha grupper ihop som 

klass så kan han skicka ut det till alla så 

kan alla prata eller så kan man skicka 
privat. 

E1: Det är mycket skönare att prata IRL 

med människorna. 
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Tabell 4 Beskrivningskategori Tekniska utmaningar. 

Tekniska utmaningar 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Förvaring Datorn måste tas hem över natten för 

laddning. Ansvarsfråga. 

E3: Det är väl det att det är ett sånt 

ansvar att ta med den varje dag o den 
ska vara fulladdad o så för vi använder 

den. 

E11: Det är det att jag bara inte orkar, 
typ, eller så när jag inte behöver ladda 

den så lämnar jag den hemma. 

E5: I början glömde jag den i skolan 
några gånger men sen har det blivit så 

att man kommer ihåg den bättre. 

Uppkoppling Användning bygger på bra trådlöst 
nätverk både hemma och i skolan vilket 

inte alltid är fallet. 

E1: Vårt wifi här är ganska dåligt o det 
är många som är uppkopplade samtidigt. 

Jag har ju märkt såhär att när wifi:t 

legat nere hemma så måste man komma 
med förklaringar att man inte har kunnat 

komma in o då ligger man efter o då får 

man lite hjärtklappningar. 

E2: Ibland när wifit strular så tar det ju 

lite tid. Det gör ju att man får mindre tid 

att plugga. 

Hantering Det är mycket som kan hända då datorn 
ska flyttas mellan lektioner och hem-

skola. 

E1: När vi går till olika lektioner så kan 
man tappa den o det tar tid innan den 

blir fixad igen. O på vissa datorer är allt 

försvunnet när man startar om dem i ett 
annat rum. Det är ju ett jättestort 

problem och det drabbar många av oss. 

Fusk Det kan vara lättare att fuska på datorn 
än vid arbete med vanliga läromedel. 

E1: Det är ju rätt många som inte har 
dem till det de ska alla gånger o det är 

nog rätt många som fuskar med vissa 

saker, tar upp miniräknaren fast du inte 
får o sånt där, det har man ju sett. Har 

du papper o penna så är det lättare att se 

miniräknare o upptäcka fusklappar och 
så. 

Begränsningar Det kan vara svårare att använda datorns 

tangentbord då man arbetar i 

matematiken. När datorn strular kan det 

ta lång tid att få hjälp. 

E7: Vi kan liksom inte arbeta med att 

göra egna former o sånt, det blir mer av 

enklare uppgifter som går att göra med 
tangentbord. 

E8: Det är för svårt med tangentbord, 
jag skiter i datorn då o skriver för hand 

istället, tecken o så, det tycker jag är 

bättre.  
E4: I matte är det mer siffror o lite mer 

tecken och då är det lättare att skriva för 

hand än att sitta vid datorn när de kanske 
inte finns där. 

E7: Alltså, det kan vara såhär fel på 

datorn o då tar det lång tid att få hjälp. 
De som behöver hjälp med datorn får ju 

alltid hjälp först. 

Orientering Hur lätt eller svårt det är att hitta i 

materialet. 

E6: Man byter sida genom att scrolla 

upp eller till höger o vänster. Ibland 
går…eller funkar det inte o inte 

tangenterna så man kommer vilse. 

E1: Det är lättare att hitta i en bok än i 
datorn, man tappar lätt bort sig där. 
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Tabell 5 Beskrivningskategori Motivation. 

Motivation 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Variation Det är variationen mellan digitala och 

analoga läromedel som ger omväxling, 
motiverar och ger mer lust till inlärning.  

E1: Emellanåt så kanske man inte har 

lust att läsa i boken o då går man till 
datorn men om det är svårt med alla 

uppgifter där så är det skönt att kunna ta 

till matteboken o sitta o skriva o lära sig 
via det, typ. 

E7: Då får man lite varierat än att bara 

gå via boken. 
E10: Ja, det blir ju inte så långtråkigt 

utan mer varierat då. 

Tävling Inbyggda tävlingsmoment liknande spel 
motiverar till inlärning. 

E1: Och känner jag att jag behöver 
plugga division då finns det ett 

divisionsspel så om jag har tillräckligt 

med NOMP:s så kan jag spela spelet. 
E3: Ja, jag tror ju att när man tävlar mot 

sig själv i de här sakerna på datorn så är 

det som att man hela tiden vill liksom att 

det ska gå lite snabbare så man kan 

liksom…man försöker mer o lär sig mer 

då. 
E4: På mattespelen tävlar man mot 

kompisar o då pluggar man liksom in det 

mer, man blir triggad. 

Roligare Det blir roligare och mer lustfyllt att lära 
sig med digitala läromedel. 

E6: Alltså, jag tycker att det är roligare 
o tycker man nåt är kul så försöker man 

ju mer, så funkar vi. 

E11: Det känns bara mycket roligare att 
skriva på datorn o jobba i datorn än för 

hand med bok o penna, jag lär mig mer 

då. 

 

Tabell 6 Beskrivningskategori Digitala hjälpmedel. 

Digitala hjälpmedel 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Läshjälp Uppläsning av texter, linjal, översättning 

och hastighetsval är en hjälp vid 

inlärning. 

E3: Alltså det finns ju så här 

Inläsningstjänst o så när jag ska lära 

mig. 
E8: Ja, för jag har dyslexi o då hjälper 

uppläsningen på datorn. 

Skrivhjälp Autospar, korrigering av stavfel och 
tydlighet underlättar inlärning. 

E5: Jo, alltså, när man skriver så rättar 
den ju stavfelen och så. 

E7: Så då kan man ju se ifall man stavat 

det fel eller rätt så kan man ju lära sig 
av det. Och den sparar automatiskt så 

jag hittar igen. 

Sökhjälp Söka fakta och få ord förklarade hjälper 
till med förståelsen vid inlärning. 

E11: Man kan ju söka upp det lätt också 
om man inte fattar.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabell 7 Beskrivningskategori Struktur. 

Struktur 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Ordning och reda Digitala läromedel bringar ordning och 

reda och gör det lätt eller svårt att hitta. 

E4: Det står ju bara det viktigaste som 

på en Powerpoint o då vet man vad man 
ska plugga på o kunna o det hjälper mig. 

E5: Det är enklare att komma ihåg läxor 

o sånt på papper för på datorn blir det 
svårare att komma ihåg vad du har o var 

det finns. 

E6: Till prov o så tycker jag det är 
lättare för då vet du att du har allt på 

datorn och inte behöver oroa dig för att 

du inte har skrivit upp det nån annan 
stans. I datorn kan du ju ordna det i såna 

här mappar o så så blir det lättare o 

hitta. 

Förklarande Fler förklaringar och på olika sätt passar 

olika lärstilar och underlättar förståelsen. 

Tillgång till många exempel.  

E1: Att både kolla på bilder o kunna 

lyssna o få det förklarat är mycket 

lättare än att sitta o läsa i en bok. 

E4: Det är ju inte så mycket förklarat på 

datorn o i boken förklarar de bättre så 

jag förstår. 
E5: Genomgångarna på datorn gör det 

lättare att förstå när de visar o berättar 

o det blir liksom enklare då hur man ska 
göra. 

E11: I boken så finns ju såhär hur man, 

exempel o sånt så kan man läsa hur man 
ska tänka. Det gör det ju inte i datorn. 

Känslomässiga aspekter Digitala läromedel ger ett bra flyt. Det 

går lättare/svårare, är 

smidigare/jobbigare, tydligare/otydligare 
och gör det lättare/svårare att tänka. Det 

är en vanesak hur lätt respektive svårt det 

är att lära sig med hjälp av digitala 
läromedel. 

E1: För alla har ju olika sätt att lära ut 

och då kan man kolla o jämföra, det är 

smidigt. 
E3: Det är lättare att visa vad jag kan på 

prov och så på papper än i datorn. Jag 

känner också att jag inte tänker lika 
mycket själv när jag har datorn. 

E8: Jag lär mig bättre av bok o papper o 

penna. Det känns skönare att ha det. 
E8: Det är nog en vana…jag har haft det 

sen jag började skolan o lärt mig saker 
så det har blivit en vana för mig att 

jobba med papper o penna. Inte som med 

datorn som jag inte haft så mycket i 
skolan än. 

E10: I början fattade jag inte med datorn 

o tappade tålamodet o sånt. 
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Tabell 8 Beskrivningskategori Över tid och rum. 

Över tid och rum 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Oberoende Man kan lära sig oberoende av plats eller 

tid, både hemma och i skolan. . 

E1: Jag kan sitta uppe i min grupp o så 

skicka ner det jag gjort till läraren nere 
så bedömer han mig o jag behöver inte 

springa ända ner. 

E11: Man kan jobba när som helst och 
man kan göra det hemma eller i skolan o 

så. 

Direktrespons Direktresponsen datorn ger underlättar 

inlärningen.  

E6: Alltså, om du jobbar med papper o 

penna o du skriver typ fel på nåt, ett quiz 
eller uppgift eller…test så får du inte 

reda på det förrän läraren har rättat. 
Men på datorn får man veta direkt vad 

man gjorde fel, så får man se svaret. 

Tycker jag är mycket bättre o jag lär mig 
då. 

Kamratsamverkan Man lär sig tillsammans med hjälp av 

datorn. 

E3: Ja, man kan liksom alltid ta hjälp av 

varandra. 

E5: Ja, att det kan bli så att vi hjälper 
varandra mer med svaren och så och 

frågar varann mer med datorn. 

 

Tabell 9 Beskrivningskategori Distraktion. 

Distraktion 

Underkategorier Citat 

Förkortad Förklarande 

Störande aktiviteter Att flera använder datorn i klassrummet 

kan störa uppmärksamheten. 
 

E4: Man kan ju bli väldigt distraherad 

om många sitter o skriker o om de har 
ljud på o så. 

E5: När några sätter på ljud o sånt och 

kollar på annat o så och om det låter, det 
stör mig så jag får svårt att lära mig.  

E8: Det blir irriterande när folk gör 

annat än de ska på datorn, de börjar 
prata om det o så. Med papper o penna 

då känner man att folk är mer 

koncentrerade o när det är med datorer 
är det mer pratigt. 

Jobbigt skärmljus Att jobba med en datorskärm kan vara 

jobbigt, uppiggande på kvällen och 
distraherande.  

E5: Ibland kan det ju vara jobbigt efter 

ett tag, liksom, när man har kollat på 
skärmen på en dator. Skärmen är rätt 

ljus o så fokuserar man ofta på det man 

gör o då kan det vara lite så att man 
känner sig trött i huvudet typ. 

E11: När jag gör läxan sent på kvällen 

då o ska sova sen så är det svårt med 
ljuset i skärmen. 

Fokusproblem Det finns mycket innehåll på en dator 

som kan locka mer än skolarbete. 

E8: För mig kan det bli lite 

distraherande o ha en dator att jobba 
med, så jag tycker det är skönast bo 

jobba med boken. Det är så lätt att göra 

annat på datorn. 
E10: Det är så mycket annat kul på en 

dator än i vanliga fall. 

E11: Det går inte att fokusera lika 

mycket om det är på datorn. Alltså man 

kan ju göra mycket annat där då. 
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Bilaga 5 Kategorisyntes  

Tabell 10 Elevers utsagor som positiva, negativa eller både och/varken eller samt under vilken 

beskrivningskategori de återfinns. 

 

Återfinns under 

beskrivningskategori: 

 

Elevers utsagor av användning och inlärning 

med digitala läromedel jämfört med analoga läromedel: 

  

Positivt med användning och 

inlärning med digitala läromedel. 

 

Negativt med användning och inlärning 

med digitala läromedel. 

 

Både och/varken eller. 

Pedagogiskt innehåll Tillgång till genomgångar ger fler 
förklaringsmöjligheter. 

Sammanfattningar och checklistor till 
prov. 

Behändigt med läxor. 

Föredrar prov för hand. Större yta att visa 
vad jag kan.  

Det går lika bra på datorn 
som utan. 

Praktiska aspekter Prydligare. 

Skapar ordning. 
Allt på ett ställe. 

Uppskattad direktrespons med snabb 

återkoppling. 

 

Svårt att hitta på datorn, lättare med 
papper. 

Läraren ser direkt vad jag gjort och inte 

gjort. 

Ingen skillnad. 

Kommunikation Kan fråga lärare o kamrater när som 

helst. 

Vill hellre prata med människor IRL. Använder sällan eller 

aldrig den funktionen. 

Tekniska utmaningar Wifi:t fungerar bra både i skolan och 

hemma. 
Tar bara hem när den ska laddas, 

annars i skåpet. 

Har bra fodral som skydd. 
Smidigt att hitta rätt på datorn. 

Dåligt wifi i skolan och hemma. 

Stort ansvar. 
Måste ta hem över natten. 

Måste ladda. 

Kan gå sönder vid förflyttning 
Svårt med tangentbord och mattetecken. 

Skärmen spricker lätt. 

Tar tid att laga. 
Går att fuska lättare. 

Svårt att hitta i materialet på datorn. 

Nätverket funkar ibland 

bättre och ibland sämre.  
 

Jag glömmer likväl datorn 

som boken. 
 

 

Motivation Datorn gör arbetet roligt och lustfyllt. 
Tävlingsmomentet gör inlärningen 

rolig. 

Jag lär mig mer med boken.  Variation är bra. 

Digitala hjälpmedel Hjälp vid dyslexi. 

Inläsningstjänst. 

Uppläsning av text. 

Autospar. 
Stavningshjälp. 

Översättningshjälp. 

Sökhjälp. 

Inte bra att glömma hur man gör för hand. 

Gillar inte tangentbord eller touch. 

Fungerar med och utan. 

Struktur Viktiga saker inför prov. 
Flera sätt att förklara på.  

Lättare att skriva. 

Smidigare att läsa. 
Tillgodoser olika lärstilar. 

Skönare att jobba i boken. 
Lättare att skriva och räkna på papper. 

Det är mer en vanesak. 

Över tid och rum Kunna vara i annan lokal än läraren. 

Jobba var som helst och när som 
helst. 

Får veta felen direkt och kunna rätta 

till dem. 
Alltid kunna ta hjälp av varann. 

Vill helst vara i klassrummet när jag lär 

mig så jag kan fråga läraren. 

Spelar ingen roll. 

Distraktion Jag klarar att alla jobbar med datorer 
samtidigt i rummet. 

Störande ljud. 
Kamrater gör annat än de ska, det stör mig. 

Allt roligt som finns i datorn tar fokus från 

det jag egentligen ska lära mig eller göra.  
Skärmljuset är ansträngande. 

Ingen skillnad. 

 


