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___________________________________________________________________________ 

Digitaliseringen i svensk skola har genomgått en snabb utveckling de senaste åren och 

användningen av digitala läromedel är något som blir allt mer vanligt i skolan. Syftet med studien 

är därför att bidra med kunskap om uppfattningar som lärare i årskurs 1–6 har om digitala 

läromedels roll i matematik. Syftet ska besvaras genom följande frågor: Vilka möjligheter och 

svårigheter uppfattar lärare med användning av digitala läromedel i matematik? På vilka sätt 

uppfattar lärare elevers lärande när de arbetar med digitala läromedel i matematik och på vilka 

sätt uppfattar lärare skillnaden, om det finns några, mellan analoga och digitala läromedel i 

matematik? 

 

Studien tar sin utgångspunkt i uppfattningsbegreppet där uppfattningar är i fokus. I arbetet har 

fem lärare intervjuats för att ta reda på deras uppfattning om digitala läromedel. Materialet har 

transkriberats och analyserats för att kunna presentera ett korrekt resultat. Resultatet visar att 

lärares uppfattningar om digitala läromedel kan delas in i två kategorier. En kategori där digitala 

läromedel ses som ett komplement till analoga läromedel och en kategori där digitala läromedel 

ses som likvärda analoga läromedel. Lärarna uppfattar också att elever kan arbeta med alla 

områden inom matematik med digitala läromedel. Möjligheter som lärarna ser med digitala 

läromedel är att de ger snabb feedback, de motiverar elever och de är självrättande. Svårigheter 

som lärare uppfattar är att vissa moment är svårare att genomföra digitalt, elever kan göra annat 

och det kan förekomma buggar i de digitala läromedlen.  
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Digital educational materials in mathematics – An interview study about teachers’ conceptions 

about digital educational materials in mathematics 

     Number of pages: 39 

___________________________________________________________________________ 

The digitalization of Swedish schools has developed over the recent years and the use of digital 

educational materials is more common today. The aim of this study is therefore to increase our 

understanding of teachers’ conceptions about digital educational materials in mathematics. This 

will be done by means of four questions: which opportunities and difficulties do teachers 

perceive with the use of digital educational materials in mathematics? How do teachers perceive 

pupils’ learning when they work with digital educational materials in mathematics and how do 

teachers perceive the difference, if there is one, between analogue and digital educational 

materials in mathematics?  

 

The study is based on conceptions and they are in focus. When collecting different conceptions 

semi-structured interviews were used and five teachers have been interviewed to find out their 

conceptions about digital educational materials. The material has been transcribed and analyzed, 

in order to present a correct result. The result shows that teachers’ conceptions of digital 

educational material can be divided into two categories; that digital educational materials are a 

complement to analogue educational materials and that digital educational materials are 

equivalent analogue educational materials. Opportunities that teachers see with digital 

educational materials are that they provide quick feedback and they motivate pupils. Difficulties 

that teachers perceive are that certain parts are more difficult to do digital and there might be 

bugs in the digital educational materials.  
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1 Inledning  

IKT är ett område som har kommit att bli en stor del av den svenska skolan och ska 

finnas med i undervisningen i alla ämnen. Många skolor i Sverige har satsat på att elever 

ska ha datorer eller surfplattor i klassrummet (Hylén, 2011). Hur många datorer eller 

surfplattor det finns på skolor skiljer sig mellan kommuner och mellan skolor i samma 

kommun. Ibland är det kommunen som satsar på att alla skolor ska ha datorer eller 

surfplattor och ibland är det enskilda skolor som gör satsningar. Oavsett så har tillgången 

på digitala verktyg ökat i svenska skolor. Det finns dessutom en mängd olika digitala 

läromedel inom matematik att använda sig av och lärare ställs dagligen inför val med 

digitala läromedel. De ska bestämma sig för om de ska använda dem eller inte och om de 

använder dem måste de reflektera över hur de ska använda dem. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen som lärarstudent har vissa lärare jag varit hos arbetat 

med digitala läromedel i matematik och vissa har inte arbetat med det alls. Det har gjort 

att jag vill undersöka hur lärare uppfattar digitala läromedel i matematik.  

 

Eftersom det finns många olika digitala läromedel är det intressant att undersöka hur 

lärare uppfattar digitala läromedel i matematik och vad de anser om de möjligheter och 

svårigheter som förekommer med dem. Det är dessutom intressant för lärare att få reda 

på hur andra lärare uppfattar digitala läromedel i matematik. Lärare kan få nya idéer 

genom att läsa om hur andra uppfattar digitala läromedel i matematik och kan på så sätt 

utveckla sin egen undervisning. Även de som skapar olika digitala läromedel kan ha 

nytta av studien, eftersom de borde vara intresserade av lärares uppfattningar av digitala 

läromedel i matematik för att just deras läromedel ska tilltala olika lärare. Det är 

dessutom intressant att se om lärare uppfattar att digitala läromedel bidrar till att elever 

får möjlighet att utveckla sina kunskaper i matematik på bästa sätt. Inför kommande 

läraryrke är det även intressant att undersöka varför de lärare som arbetar med digitala 

läromedel gör det. 

 

Studien är en intervjustudie där fem lärare i årskurs 1–6 har intervjuats. Digitala 

läromedel i studien innefattar digitala varianter av analoga läromedel och digitala 

plattformar kopplade till olika läromedel. Med analoga läromedel menas fysiska böcker. 

Exempel på läromedel som benämns i studien är Bingel och Favoritmatematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om olika uppfattningar som lärare i årskurs 

1–6 har om digitala läromedels roll i matematik. Det här avser jag att uppfylla genom att 

besvara följande frågor: 

 

- På vilka sätt uppfattar lärare skillnaden, om det finns några, mellan analoga och 

digitala läromedel i matematik? 

- På vilka sätt uppfattar lärare elevers lärande när de arbetar med digitala läromedel 

i matematik? 

- Vilka möjligheter uppfattar lärare med användning av digitala läromedel i 

matematik? 

- Vilka svårigheter uppfattar lärare med användning av digitala läromedel i 

matematik? 
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3 Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs inledningsvis IKT, digitala läromedel och förankring av digitala 

verktyg i styrdokumenten. Därefter presenteras hur och varför IKT kan öka motivation 

hos elever. I slutet av bakgrunden beskrivs hinder med IKT i skolan och varför de kan 

uppstå.  

 

3.1 IKT 

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik och inkluderar digital 

teknik och kommunikation mellan dem (Diaz, 2012). Digital teknik är exempelvis hård- 

och mjukvara, datorer, telefoni, internet, tv och radio (Diaz, 2012). De digitala verktyg 

som används i skolan kan till exempel vara interaktiva skrivtavlor, datorer och 

mobiltelefoner (Jönsson & Lingefjärd, 2012). Det finns också surfplattor med 

applikationer kopplade till digitala läromedel där elever kan träna matematik (Majgaard, 

Misfelt & Rønne, 2013). 

 

3.2 Digitala verktyg i undervisningen 

Digitala verktyg ska idag vara en del i den svenska skolan (Skolverket, 2018). I 

läroplanens inledande delar skrivs det att alla elever ska få möjlighet att utveckla och 

förbättra sin förmåga att använda digital teknik. Med hjälp av digitala verktyg ska elever 

utveckla en digital kompetens och det möjliggörs när digitala läromedel används. Elever 

ska även få använda digitala verktyg för att stödja sin kunskapsutveckling enligt 

läroplanen. I det centrala innehållet under matematik står det att undervisningen ska 

behandla tal, taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik och hur de kan 

tillämpas med digitala verktyg (Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet till kursplanen 

i matematik (2017a) står det också att eleverna i undervisningen ska få använda digitala 

verktyg. Elever ska utföra beräkningar, samla och analysera data och undersöka 

problemställningar med hjälp av digitala verktyg för att öka sin förståelse för matematik 

(Skolverket, 2017a).   

 

Elever i dagens skola är vana vid att digitala verktyg är en del av skoldagarna 

(Skolverket, 2016a). Elever som har tillgång till datorer eller surfplattor kan använda 
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dem under lektioner. Det har hänt mycket på bara några år och det är, på de flesta skolor, 

en större tillgång på digitala verktyg. Alla skolor har dock inte kommit lika långt och det 

finns skillnader i vilken tillgång skolor, lärare och elever har till digitala verktyg. Det 

finns skolor som har 1–1-satsat, vilket innebär att varje elev har en dator eller surfplatta. 

Sedan finns det även skolor där en klassuppsättning av datorer eller surfplattor får delas 

mellan flera klasser (Skolverket, 2016a).  

 

I vilken utsträckning lärare använder digitala verktyg i undervisningen kan bero på hur 

länge de har arbetat som lärare (Alghamdi, 2017). Lärarna i studien av Alghamdi (2017) 

använder digitala verktyg i flera olika delar i matematikundervisningen, exempelvis för 

att identifiera geometriska figurer, organisera och sammanställa data och för utvärdering. 

Det förekommer också svårigheter med digitala verktyg i undervisningen och det kan till 

exempel vara att skolan inte har tillräckligt med datorer (Alghamdi, 2017). 

Användningen av digitala verktyg på skolor kan likaså uppfattas på olika sätt (Day, 

2013). Rektorer och blivande lärare uppfattade användningen av digitala verktyg på olika 

sätt i en studie av Day (2013). 94% av rektorerna sa att digitala verktyg används ibland 

eller regelbundet. Av de blivande lärarna var det 73% som uppgav samma 

användningsfrekvens. Anledningen till att de uppfattar det olika kan vara att digitala 

verktyg inte användes lika mycket när de blivande lärarna var på skolorna eller att 

rektorerna hade förväntningar som inte uppfylldes i klassrummen. Lärare använder också 

digitala verktyg i varierande utsträckning (Day, 2013).  

 

En utmaning med digitaliseringen som sker är att en ny syn på kunskap och lärande kan 

behöva utvecklas (Kroksmark et al., 2013). Nya kunskaper och färdigheter är något som 

krävs i och med det digitala lärandet (Kroksmark, 2013). Han beskriver en modell som 

kallas SAMR som står för substitution, augmentation, modification och redefinition. 

Modellen ger en beskrivning för hur konsekvenserna av digitalisering kan förstås på 

olika nivåer. Substitution innebär att ingen förändring av arbetet i skolan sker när digitala 

verktyg används. Allt görs som vanligt, men ny teknik används. Med augmentation 

menas att datorn används utan att egentligen ersätta något annat verktyg i skolarbetet, 

men med förbättringar som till exempel stavningskontroll i ordbehandlingsprogram. 

Modification beskrivs som en förändring av undervisning och lärande i klassrummet och 

nya sätt att lära utvecklas. Den sista nivån, redefinition innebär att digitala läromedel och 

teknik används på ett kreativt sätt. Risken finns att digitaliseringen inte bidrar med några 
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nya kvaliteter om exempelvis datorn endast används som ett tekniskt verktyg som 

ersätter böcker och papper. Något som indikerar på det här är de två första stegen som 

beskrivits ovan (Kroksmark, 2013). Kroksmark (2013) menar också att om 

undervisningen inte arbetar sig över de två första stegen påverkas inte kvaliteten i elevers 

lärande i en större utsträckning. 

 

3.3 Digitala läromedel 

Definitionen av vad ett läromedel är, är inte helt klar. En definition är att läromedel kan 

förklaras som de produkter som har tagits fram för att användas till att lära (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007). Den andra förklaringen menar att läromedel är allt som lärare 

och elever använder för att lära. En viktig skillnad mellan digitala och analoga läromedel 

är att de digitala läromedlen ofta är multimodala och kommunicerar med text, bild och 

ljud samtidigt. Digitala läromedel kan dessutom vara interaktiva där elever får vara 

aktiva. Digitala läromedel är i grunden uppbyggda på samma idé som läroböcker med 

uppgifter som ska göras, men med möjligheterna som det digitala medför finns en 

skillnad mellan dem. De digitala resurserna innehåller bland annat interaktiva övningar, 

fördjupningar och handledningar för lärare. Ofta har läromedelsföretag dessutom digitala 

läromedel som hör ihop med de tryckta läromedlen som de också har (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). En skillnad mellan digitala och analoga läromedel är dessutom att 

digitala läromedel möjliggör en interaktion med anpassning och återkoppling från 

läromedlet (Sjödén, 2014).  

 

Digitala läromedel kan ha olika funktioner och de kan delas in i övningsprogram, 

vägledningsprogram, simuleringar, lärspel och problemlösningsprogram (Day, 2013; 

Sjödén, 2014). De olika funktionerna är inte alltid helt separerade från varandra utan de 

kombineras ofta. Övningsfunktionen innehåller enkla övningar som repeteras. Syftet är 

färdighetsträning och att automatisera kunskaper. Vägledningsfunktionen är genomgång 

av ett avgränsat kunskapsområde som kan vara en instruktion eller en berättelse. Ofta 

finns det kontrollfrågor som ska besvaras. Simuleringar är modeller av verkliga system 

för att visa hur ett system fungerar. Lärspel förenar lek, underhållning och undervisning 

med avsikten att ge lärandet en positiv syn. Tävlingsmoment är många gånger en del av 

lärspel. Problemlösningsprogram innefattar olika delar. Eleven ska dels utföra en serie 



6 
 

handlingar för att lösa ett problem som också kräver reflektion över lärprocessen. 

Dessutom ska elever analysera och dra slutsatser av information de får. Olika funktioner 

hos digitala läromedel kräver att elever är olika aktiva (Day, 2013; Sjödén, 2014).  

 

3.4 Digitala läromedel i undervisningen 

Digitala läromedel i svenska skolor är något som kommer mer och mer (Hylén, 2011). 

Något som ofta ses i Sverige hos läromedelsföretagen är att de kombinerar tryckt 

material med digitalt material. Det kan till exempel vara en tryckt matematikbok där det 

finns fler övningar digitalt som ger möjlighet till fördjupning. Skolan ska möta de behov 

som finns i samhället och då är det viktigt att skolan fortsätter arbeta med digitala 

läromedel (Hylén, 2011). Hur mycket digitala läromedel används i de olika ämnena i 

skolan varierar (Sjödén, 2014), men det finns uppskattningsvis enligt Sjödén fler digitala 

läromedel i matematik än i andra ämnen. Digitala läromedel finns även som spel där 

elever interagerar med en avatar för att lära sig matematik, vilket elever har gjort i en 

studie av Tärning, Silvervarg, Gulz och Haake (2018). De elever som interagerade med 

en avatar med låg förmåga att göra saker själv presterade bättre än de elever som 

interagerade med en figur med hög förmåga att göra saker själv. Det här resultatet 

noterades framför allt hos de elever som själva hade en låg förmåga att göra saker själva 

och de presterade i nivå med elever med hög förmåga att göra saker själva. Elever med 

låg förmåga att göra saker ökade sin effektivitet när de interagerade med en figur med låg 

förmåga att göra saker (Tärning et al., 2018).  

 

Digitala läromedel kan likaså användas som utvärderingsverktyg för lärare i 

undervisningen (Gulz & Haake, 2014). För att lärare ska kunna använda digitala 

läromedel för utvärdering måste läromedlet spara vad elever gör och sammanställa det så 

att lärare enkelt kan få en överblick över vad elever har gjort, vad de har klarat och vad 

elever har haft svårt för. Den här informationen kan lärare använda för att kunna planera 

nästa lektion med grund i elevers kunskaper. När lärare kan se vad varje elev gör och hur 

det går för dem kan hen ge individuell feedback för att de ska utvecklas ytterligare. 

Läraren kan också ha diskussioner med elever om hur de har tänkt när de löser uppgifter 

för att elevers metakognitiva kompetens ska öka (Gulz & Haake, 2014).  
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3.5 Ökad motivation med IKT 

IKT kan öka elevers motivation för matematik i skolan jämfört med traditionell 

undervisning (Lin, Chen & Liu, 2017). Traditionell undervisning förklaras som 

undervisning i klassrummet där läraren förklarar och elever tar till sig innehållet 

(Lennerstad & Olteanu, 2012: Lin et al., 2017). Resultatet från en studie av Chandra och 

Briskey (2012) visar att elever blir mer motiverade och de tycker att matematik är mer 

intressant när de får använda digitala läromedel. Att det finns en skillnad i elevers 

motivation i ämnet matematik om traditionell undervisning jämförs med undervisning 

med digitala verktyg påpekar även Cunska och Savicka (2012). Matematiklektioner har 

observerats och resultatet visar att både elevers prestationer och motivation har ökat. 

Lektionerna har enligt eleverna blivit mer intressanta och de anser att de kan förstå mer 

(Cunska och Savicka, 2012).   

 

När elever arbetar med digitala verktyg kan deras måluppfyllelse dessutom öka. Arbetet 

lagras och elever kan gå tillbaka till det de gjort vid ett senare tillfälle och det kan vara en 

bidragande orsak till att måluppfyllelsen och motivationen ökar (Lennerstad & Olteanu, 

2012). Med den snabba responsen som digitala läromedel möjliggör, blir eleverna också 

mer motiverade att göra nästa uppgift (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014). En viktig del i 

arbetet med digitala verktyg är att lärare kan hantera dem på ett funktionellt sätt och vet 

hur de kan användas. Det leder till att elever blir mer motiverade (Trigueros, Lozano och 

Sandoval, 2014).  

 

Digitala spel, som kan vara en del av digitala läromedel, kan dessutom göra att elevers 

motivation i ämnet matematik ökar (Chen, 2017). Spel som innehåller berättande element 

kan även vara motiverande för elever (Scanlon, Buckingham och Burn, 2005). Spel med 

berättande element innehåller ofta en introduktion, matematiska frågor och därefter ett 

avslut som baseras på elevers prestation vid besvarandet av de tidigare frågorna. En 

skillnad mellan matematikboken och digitala spel som Scanlon et al. (2005) likaså 

påpekar är att de digitala spelen kan anpassa sluten baserat på hur elever löst tidigare 

uppgifter. Boken kan bara ge ett sammanhang och anpassar sig inte efter hur eleverna har 

klarat tidigare uppgifter. Digitala spel kan även anspela på den mediekultur som elever 

rör sig i. Det kan till exempel vara karaktärer, platser och evenemang. Spelen motiverar 

också elever genom att belöna och utmana spelarna (Scanlon et al., 2005).  
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3.6 Svårigheter med IKT  

Det förekommer också hinder vid användning av digitala verktyg. Ett hinder är att det 

kan uppstå problem med tekniken när elever ska använda digitala verktyg (Biró, 2012; 

Chandra & Briskey, 2012; Lennerstad & Olteanu, 2012). Elevers undervisningstid blir 

lidande och läraren måste försöka lösa de tekniska problem som uppstår i stället för att 

undervisa. Situationer där elever använder de digitala verktygen till något annat än vad 

som är tänkt är likaså ett hinder och de program som det är tänkt att elever ska använda 

måste motivera dem för att de inte ska sysselsätta sig med något annat på de digitala 

verktygen (Lennerstad & Olteanu, 2012). För att elever inte ska göra något annat när de 

använder digitala verktyg måste läraren dessutom ha planerat ordentligt hur digitala 

verktyg ska används under lektionen (Cunska & Savicka, 2012; Trigueros et al., 2014).  

Digitala spel är inte alltid heller motiverande för elever (Scanlon et al., 2005). 

Kopplingen mellan spel och de mål som elever ska uppnå kan vara svag. Vissa spel har 

en struktur som är ytlig och det motiverar inte elever. Det kan bli så att elever väljer den 

enklaste nivån i spelet bara för att snabbt kunna få en belöning. Lärandet är inte i fokus 

när det här sker och därför väljer inte eleven en utmanande nivå i spelet. Eleven 

fokuserar bara på slutresultatet. När fokus flyttas från lärande till belöningar används inte 

digitala spel så som de är tänkta att användas i utbildningssyfte. Fokus ligger i stället på 

att spelet ska vara underhållande i stället för att lärande ska ske. Motivationen som då är 

tänkt att finnas för att lära matematik med digitala spel uteblir (Scanlon et al., 2005). 

 

Matematik i digitala program kan dessutom upplevas svårare än matematik som räknas i 

läroboken (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014). Ett hinder med digitala verktyg som gör att 

elever tycker att det är svårare när de räknar digitalt än när de räknar i en bok är att elever 

upplever att de inte kan gå tillbaka till uppgifter de gjort digitalt, medan de kan göra det i 

boken. En följd av det kan bli att elever kan uppfatta det som att de lär sig matematik 

bättre i boken när de kan gå tillbaka och kontrollera misstag de har gjort. Uppgifter kan 

också uppfattas som viktigare i boken än i digitala program och det kan minska elevers 

motivation till att använda digitala verktyg enligt Kuiper och de Pater-Sneep (2014). Det 

kan även vara så att elever inte upplever att de räknar matematik när de använder digitala 

verktyg, vilket kan minska motivationen hos de elever som vill räkna. Elever tycker 

dessutom att det är bättre att räkna uppgifter i boken eftersom de där kan välja vilka 
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uppgifter de ska göra. I digitala program måste uppgifter klaras för att kunna gå vidare 

till nästa (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014).  

 

3.7 Förmågor och kunskaper som IKT kan utveckla  

I en sammanställning av flera studier som gjorts av Skolforskningsinstitutet (2017) visar 

resultatet att med hjälp av digitala lärresurser kan elever utveckla olika matematiska 

förmågor. När elever ska lära sig matematik är det gynnsamt om fokus ligger på ett 

avgränsat matematikinnehåll. Något som möjliggörs med digitala resurser, enligt 

Skolforskningsinstitutet (2017), är att elever utvecklar en bättre förståelse för centrala 

begrepp inom matematiken. Genom att använda IKT till att låta elever urskilja begrepp 

och processer i matematik, både visuellt och dynamiskt, kan elever utveckla sina 

kunskaper inom matematik. Ett exempel på det kan vara vid arbete med geometriska 

objekt eftersom elever får se geometriska egenskaper på flera sätt. Elevers 

problemlösningsförmåga är också något som utvecklas när elever arbetar med IKT. Två 

grupper löste samma uppgifter, antingen med IKT eller med papper och penna. De elever 

som använde IKT visade det mest positiva resultatet (Skolforskningsinstitutet, 2017).  

 

Elever kan även utveckla sin kunskap inom grundläggande aritmetiska färdigheter med 

IKT (Shin, Sutherland, Norris och Soloway, 2012). Elever i Shin et al. (2012) studie fick 

spela ett spel där de uttryckte att de blev hjälpta av spelet i deras lärande om aritmetik. 

Eleverna kunde välja mellan addition, subtraktion och en blandning mellan de två 

räknesätten. Genom att använda spel i undervisningen lärde eleverna sig mer matematik 

(Shin, Sutherland, Norris och Soloway, 2012). Elever kan också träna dubblering med 

digitala verktyg (Kilderry, Yelland, Lazaridis & Dragicevis, 2012). I en studie av 

Kilderry et al. (2012) skulle elever placera ett antal bilder på en skärm som var indelad i 

tre delar. I andra delen skulle eleven placera samma antal bilder som i första delen. I den 

sista delen skulle eleverna sedan placera det totala antalet bilder. Studiens resultat visar 

att eleverna tyckte att det var lustfyllt att arbeta på det sättet och de tyckte dessutom att 

de lärde sig mer (Kilderry, Yelland, Lazaridis & Dragicevis, 2012).  
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3.8 Vetenskaplig teori 

Studien grundar sig på uppfattningsbegreppet och syftet med det begreppet är att 

beskriva uppfattningar av världen och av fenomen (Larsson, 1986; Marton & Booth, 

2000). Människor uppfattar och ser världen på olika sätt (Orgill, 2012). Fokus ligger 

därför på att kvalitativt undersöka hur olika fenomen kan uppfattas och ett rätt svar 

efterfrågas inte. Fokus är dessutom hur människor uppfattar verkligheten de lever i 

(Bryman, 2011). Metamedvetenhet är således det som eftersöks och det innebär hur 

människor tänker om sina tankar kring ett specifikt fenomen (Larsson, 1986; Martin & 

Booth, 2000). Forskaren ska också försöka sätta en parentes runt sina egna förutfattade 

uppfattningar för att förstå världen och fenomenet, vilket innebär att hen ska försöka 

undvika att de egna föreställningarna om personers tankar påverkar (Bryman, 2011). 

Uppfattningar som uppkommer kan vara nya, men det kan också vara uppfattningar som 

är bekanta sen tidigare (Nilholm, 2016). Anledningen till att fenomen uppfattas på ett 

visst sätt beror på vilka aspekter av fenomenet som individen urskiljer (Marton & Booth, 

2000). När urskiljning görs innebär det att fenomenet skiljs från sitt sammanhang för att 

kunna få en struktur i det som individen ställs inför. Det innebär att kunna urskilja vilka 

aspekter som är typiska för fenomenet, men även vilka aspekter som inte är det. Vissa 

aspekter måste således urskiljas (Marton & Booth, 2000). Människor urskiljer olika 

aspekter eftersom de erfar situationer på olika sätt (Thorndike, 1914).  Vid analys med 

uppfattningsbegreppet genomförs tolkningar i flera steg och tolkningar av människors 

uppfattningar sker (Bryman, 2011). I den här studien där lärares uppfattningar om 

digitala läromedel i matematikundervisningen undersöks lämpar sig därför 

uppfattningsbegreppet bra. Genom att tolka lärarnas svar på intervjufrågorna kan man se 

lärarnas olika uppfattningar.  
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4 Metod och material  

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet av studiens materialinsamling samt vilka 

kriterier för materialval som funnits. Därefter presenteras hur analysen av materialet har 

utförts.  

 

4.1 Metodval  

I den här intervjustudien användes en kvalitativ undersökningsmetod där data samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i matematik i årskurs 

1–6. Intresset för studien ligger i den intervjuades uppfattning (Bryman, 2011) och därför 

användes kvalitativa intervjuer. Studien bygger på fylliga och detaljerade svar från den 

som blir intervjuad, vilket också är en del av kvalitativa intervjuer. Intervjun behandlar 

ett visst tema, men sedan har personerna som blir intervjuade stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med 

några större öppna frågor och utifrån dem leder intervjuaren ett samtal genom att ställa 

frågor och även följdfrågor i syfte att skapa en djupare förståelse. Semistrukturerade 

intervjuer ger på så sätt goda förutsättningar för att besvara studiens frågeställningar.  

Med några större öppna frågor finns det också möjlighet för respondenten att resonera 

fritt och det medför att de uppfattningar personen har kommer fram på ett tydligt sätt 

(Bryman, 2011). Eftersom uppfattningarna är i fokus med uppfattningsbegreppet är 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor bra (Bryman, 2011). Lärarna har således 

möjlighet att delge sina uppfattningar. När lärarna inte är styrda med stängda frågor kan 

deras uppfattningar komma fram på ett tydligt sätt som medför att uppfattningsbegreppet 

är i fokus.  

 

4.2 Urval 

I studien intervjuades totalt fem lärare som alla undervisar i matematik i årskurs 1–6. 

Antalet personer som ska intervjuas är lämpligen 5–15 stycken (Kvale, 1997). Lärare 

valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Larsen (2009) innebär att skolor som 

är belägna inom rimligt avstånd kontaktades för besök. Förfrågan skickades till skolor i 

två närliggande kommuner. Alla lärare som är med i studien arbetar på kommunala 

skolor i södra Sverige. Kontakt med lärare gjordes via mail antingen direkt till läraren 
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eller till rektorer som i sin tur vidarebefordrade min förfrågan om intervju till lärare. 

Urvalskriterier i studien var att lärarna skulle vara behöriga att undervisa i matematik och 

arbeta i årskurs 1–6, lärarna ska arbeta eller ha arbetat med digitala läromedel och lärarna 

ska finnas i närområdet. Anledningen till att inte enbart lärare som arbetar i årskurs 4–6 

intervjuades var att det var svårt att hitta lärare i årskurs 4–6 som ville ställa upp. Därför 

intervjuades också två stycken lärare som arbetar i årskurs 1–3. Av respondenterna som 

intervjuades arbetade en lärare i årskurs 1, en lärare i årskurs 2, en lärare i årskurs 5 och 

två lärare i årskurs 6. Respondenterna var mellan 27–57 år gamla och har arbetat som 

lärare i mellan 2–24 år.  

 

4.3 Genomförande 

Lärare kontaktades via mail där jag kort presenterade mig och berättade vad studien 

skulle handla om. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas arbetsrum eller klassrum där 

risken att bli störd var liten. Innan intervjuerna startade gavs alla medverkande muntlig 

information om att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt enligt forskningsetiska principer. Deltagarna fick även skriva på en 

samtyckesblankett som informerade om det som också sagts muntligt innan intervjuerna. 

Sedan påbörjades intervjuerna som tog ungefär 30–45 minuter. Frågorna som ställdes 

designades utifrån frågeställningarna, vilket Bryman (2011) rekommenderar. 

Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Intervjuerna spelades in för att fokus skulle vara på 

intervjun och inte på att anteckna vad deltagarna sa. När intervjuer spelads in är det också 

lättare att bearbeta den data som finns (Bryman, 2011). Det ger möjlighet att lyssna och 

studera den flera gånger och det bidrar till att viktig information inte gås miste om. 

Respondenterna hade innan intervjuerna fått ge sitt godkännande för att intervjun skulle 

få spelas in. Stödanteckningar fördes för att underlätta efterarbetet och bearbetning av 

datan. Alla respondenter fick samma frågor. Följdfrågor användes i intervjuerna vid 

behov.  

 

4.4 Materialanalys 

Analys av materialet påbörjades efter intervjuerna. Samtliga inspelningar lyssnades 

igenom gånger för att få möjlighet att transkribera intervjuerna så exakt som möjligt. 
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Transkriberingarna lästes först igenom i sin helhet för att få en bild av den data som 

samlats in. Analysen fortskred sedan genom att alla transkriberingar och 

stödanteckningar lästes igenom flera gånger för att kunna dela in svaren i olika 

kategorier. Eftersom studien utgår från uppfattningsbegreppet har det använts vid 

analysen av materialet för att urskilja olika kategorier av uppfattningar som lärarna hade 

av digitala läromedel i matematikundervisningen. Fokus var att se lärarnas uppfattningar. 

Kodning användes för att organisera den data som samlats in genom att åtskilja och 

sammanställa med hjälp av etiketter (Bryman, 2011). Data som gick under samma 

kategori markerades med samma färg. De olika kategorierna som framkom under 

kodningen utgörs av olika uppfattningar hos lärarna. De slutgiltiga kategorierna 

resulterade i lärares tolkningar om skillnaden mellan analoga och digitala läromedel, 

lärares uppfattningar om hur elevers lärande påverkas av digitala läromedel, vilka 

möjligheter lärare urskiljer med digitala läromedel och vilka hinder de urskiljer.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

När en undersökning genomförs är det viktigt att det som är avsikten att undersökas 

verkligen undersöks. Studiens validitet blir då hög (Bryman, 2011). I undersökningen har 

lärare, som har använt eller använder digitala läromedel, intervjuats. Eftersom det är 

lärares uppfattning av digitala läromedel som studien grundar sig på har enbart lärare 

intervjuats och det ger en hög validitet. Hur frågorna till intervjuerna utformas är 

betydelsefullt för att undvika att vinkla svaren från deltagarna och för att trovärdigheten 

ska vara hög (Bryman, 2011; Kvale 1997). De frågor som har ställts under intervjuerna 

har arbetats fram för att få svar på frågeställningarna i studien och det gör att validiteten 

är hög (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Frågorna arbetades fram med olika delar i fokus. 

De olika delarna bröts ned i mindre delar för att skapa frågor som gjorde att lärares 

uppfattningar om de olika temana kunde synliggöras.  

 

Det är också viktigt att arbeta för att studien blir tillförlitlig, att reliabiliteten är hög 

(Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter för att kunna 

analysera svaren ordentligt och för att ingen del i något svar skulle utebli. Det medför en 

hög tillförlitlighet för studien enligt Eliasson (2006). Lärarnas uppfattningar var av 

intresse och med uppfattningsbegreppet var det just uppfattningarna som var i fokus 
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under analysen av transkriberingen, vilket också medför en hög reliabilitet. Forskaren ska 

vara objektiv och inte medvetet låta personliga värderingar påverka undersökningen 

(Bryman, 2011). Det uppnåddes genom att forskaren inte delgav egna tankar och åsikter 

under intervjun. Det var enbart intervjufrågorna och följdfrågor som exempelvis ”varför” 

och ”kan du förklara det mer” som användes. Anledningen till det var att deras svar inte 

skulle påverkas av informationen de fick och det medför att tillförlitligheten blir hög.  

 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter  

I arbetet med studien har hänsyn tagits till de fyra svenska forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet (2012) har publicerat gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

 

När en forskningsstudie genomförs är en viktig del att ta hänsyn till de forskningsetiska 

aspekterna som finns för att personerna som deltar i studien ska känna sig trygga med att 

delta i studien (Bryman, 2011). I den här studien tas det hänsyn till de fyra 

forskningsetiska aspekterna: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Deltagarna har informerats skriftligen innan studien genomfördes, 

vilket är en del i informationskravet. Informationen som deltagarna fick innehöll den 

aktuella studiens syfte och hur undersökningen ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2012). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. I undersökningar där deltagarna är delaktiga ska samtycke alltid inhämtas 

och därför skrev lärarna på en samtyckesblankett innan intervjun. Deltagarna har alltid 

möjligheten att avbryta sin medverkan i undersökningen om de vill. Vid intervjutillfället 

informerades deltagarna om syftet med undersökningen, att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan om de ville och utan att 

behöva förklara varför. Med konfidentialitetskravet menas att data i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och de ska förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2012). Data är inte någon handling som får lämnas 

ut till någon utomstående och i arbetet ska någon inte kunna identifiera vilka som har 

deltagit. Lärarna benämns därför med sifforna 1–5. Lärarnas svar på frågorna har 

dessutom återgivits i studien utan att det ska vara möjligt att ta reda på vem som sagt vad. 

Deltagarna fick också informationen om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt, 
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att materialet som samlas in enbart skulle användas till denna studie och att de kunde få 

ta del av studiens resultat när arbetet var slut. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter 

som samlas in om enskilda personer enbart får användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2012).  
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5 Resultat 

I resultatet presenteras vad lärare urskiljer är skillnaden mellan analoga och digitala 

läromedel. Vidare beskrivs huruvida lärare tycker att digitala läromedel motiverar elever 

och även om lärare tycker att det finns svårigheter med den här typen av läromedel. 

dessutom beskrivs hur lärare uppfattar att elevers lärande påverkas av de digitala 

läromedlen. 

 

5.1 Skillnad mellan digitala och analoga läromedel 

Lärarna i studien uppfattar att digitala läromedel kan användas på olika sätt i 

undervisningen. Alla delar som finns med i boken arbetar alla lärare med även digitalt 

och de är samstämmiga i att alla områden går att arbeta med digitalt. Lärarnas 

uppfattning av digitala och analoga läromedel i matematik kan dock delas in i två 

grupper. Den ena gruppen ser digitala läromedel som ett komplement till analoga 

läromedel och den andra gruppen ser digitala läromedel likvärdiga analoga läromedel och 

att de kan ersätta varandra. Lärarna som ser digitala läromedel som ett komplement till 

analoga läromedel menar att digitala läromedel inte kan ersätta analoga och att det är 

viktigt att ha kvar penna och papper i undervisningen. Digitala läromedel uppfattas som 

ett arbetssätt som bidrar till att undervisningen kan varieras. Lärare 1 tycker att 

matematikboken har en tydlig arbetsgång med genomgång och uppgifter till skillnad från 

surfplattor som hen använder vid vissa tillfällen. Elever får tips på hur de ska tänka och i 

vilken ordning de ska göra olika moment när de räknar uppgifter i en matematikbok. 

Däremot fungerar inte surfplattorna på det här sättet och boken är bättre på det enligt 

läraren. Om strukturen på arbetet i klassrummet är bra är ett digitalt läromedel ett bra 

komplement. Lärare 2 säger att det kommer fler och fler rapporter som visar att vi inte lär 

oss på samma sätt när vi tittar på en skärm i stället för att använda papper och penna och 

menar att det inte fungerar att enbart använda digitala läromedel. Nedan är ett exempel på 

när den läraren ger uttryck för uppfattningen att enbart använda digitala läromedel:  

 

Sen så kommer det ju, fast det är jag negativt inställd till, att man går över 

till att inte ha nån bok och att materialet bara är digitalt. Jag tror att man 

inte lär sig riktigt lika bra. Jag har svårt för det. Jag vill hålla i en bok, 

stryka under och skriva något i kanten. Allt det kan man inte göra på 
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skärmen. Vi har pratat om det också, ska vi ha läromedel eller inte. Jag 

tycker att vi ska det. För mig är digitala läromedel en annan typ av 

läromedel, men inte en ersättning. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 har uppfattningen att det finns skillnader mellan att använda en bok och ett 

digitalt läromedel. Läraren menar att det är fler delar av kroppen inblandad i lärandet när 

elever håller i en bok eller skriver på ett papper än när elever sitter vid en dator. Det 

hjälper kroppen att komma ihåg. Läraren tror också att användandet av penna och papper 

stärker det lärandet hos eleverna i stället för att trycka på knappar och saker som kommer 

upp på skärmen.  

 

De lärare som menar att digitala och analoga läromedel är likvärdiga tycker att de kan 

ersätta varandra. Digitala läromedel ger samma möjligheter som analoga läromedel. 

Digitala läromedel kan till och med ha fler finesser än analoga läromedel. Lärare 3 

nämner exempelvis att digitala läromedel möjliggör att elever kan få uppgifter upplästa. 

Vissa elever kan fastna i uppgifter med mycket text vilket kan leda till att deras fokus är 

på det språkliga innehållet i stället för det matematiska. Enligt lärare 3 borde alla elever 

få möjlighet att använda hörlurar eftersom det då inte lika utpekande för de elever som 

har hörlurar för att det ska underlätta för dem. Undervisningen blir således mer likvärdig 

enligt lärarna.  

 

Lärare 4 beskriver likaså att digitala läromedel är likvärdiga analoga och att en stor fördel 

med digitala läromedel är att eleverna befinner sig i den världen idag. Läraren skulle 

gärna använda fler digitala läromedel i undervisningen just för att de är likvärdiga 

analoga läromedel och för att världen är digital. Lärare 4 menar att mycket i världen idag 

är mer digitalt jämfört med för några år sedan. Elever umgås med varandra digitalt och 

det är en naturlig del i deras liv. Skolan måste följaktligen också vara digital för att ta in 

elevernas vardag utanför skolan i klassrummet. Läraren tror likaså att skolan kommer 

utvecklas och bli helt digital. Samtidigt säger läraren att analoga och digitala läromedel 

är två olika typer av läromedel, men att eleverna lär sig samma saker. Det kan dock bli 

mer komplicerat att använda digitala läromedel om eleverna inte har använt det förut. Att 

räkna uppgifter med penna och papper är enklare enligt lärare 4 eftersom eleverna har 

använt det förut. När elever arbetar med digitala läromedel måste de dessutom lära sig 

hur det digitala läromedlet fungerar och hur datorn eller surfplattan fungerar. Många 
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tekniska svårigheter kommer med de digitala läromedlen som läraren måste gå igenom 

med eleverna innan de börjar arbeta enligt lärare 4. Läraren menar dock att fördelarna 

med att använda digitala läromedel är fler och eleverna lär sig hur de ska använda det 

digitala läromedlet, datorn och surfplattan. Enligt läraren är en stor fördel att eleverna 

lever i den digitala världen även på fritiden. Ytterligare en stor fördel är att 

färdighetsträning blir enklare och roligare för eleverna.  

 

5.2 Elevers lärande 

Samtliga lärare i studien uppfattar att digitala läromedel gynnar elevers lärande i 

matematik. Lärare 1 och 2 påpekar dock att det är viktigt med en genomgång innan 

eleverna börjar arbeta digitalt. De kan inte bara ta fram datorn eller surfplattan och börja 

arbeta och den uppfattningen uttrycker lärare 1 här: 

 

Men det krävs en genomgång. Man kan inte bara säga till barnen att ta 

fram surfplattan och börja jobba. Jag vill ha inledning, genomgång och 

matteprat med eleverna. (Lärare 1) 

 

Arbete med digitala läromedel blir en färdighetsträning av det som gåtts igenom på 

lektionen och det som eleverna har arbetat med i boken och därför vill lärarna ha en 

genomgång innan arbete med det digitala läromedlet. Eleverna blir säkrare och det 

gynnar lärandet. Lärarna är också eniga om att det elever lär sig med digitala läromedel 

hade de även kunnat lära sig utan digitala läromedel. Lärare 3 menar dock att det kanske 

blir svårare om eleverna inte arbetar digitalt. Bekräftelsen är snabbare digitalt och det gör 

att elever lär sig mer. Ren färdighetsträning hade kunnat göras på papper, men det blir 

roligare att göra det digitalt när bekräftelsen kommer direkt, enligt lärare 3. Lärare 2 

uttrycker dessutom att vissa elever lär sig snabbare med digitala läromedel och de blir 

trygga i området de har arbetat med. Uppgifter görs ibland på tid i digitala läromedel och 

av den orsaken hinner eleverna inte alltid göra en uträkning på papper bredvid för att 

komma fram till rätt svar. Det medför att eleverna lär sig att bedöma rimlighet i olika 

svar på ett bättre sätt.  
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Lärare 3 beskriver vidare att elever kan öva på begrepp inom matematiken på ett bra sätt 

med hjälp av det digitala läromedlet Favoritmatematik som eleverna i klassen använder 

sig av. Till varje kapitel finns det en lista med begrepp som eleverna ska kunna när de har 

arbetat klart med kapitlet. Läraren tycker att det digitala läromedlet fångar upp 

begreppsträning på ett bra sätt. Läraren anser annars att lärare är dåliga på att arbeta med 

begrepp och att begreppsträning är något som lärare ofta glömmer bort och att det inte 

fokuseras mycket på det i matematikundervisningen. Tillgången till begreppsträning i det 

digitala läromedlet tycker läraren är en styrka och hen använder sig mycket av det. Lärare 

4 använder också det digitala läromedel de har till att träna på begrepp. Precis som lärare 

3 beskriver finns det begrepp kopplade till det område som eleverna arbetar med och 

lärare 4 menar att begreppsträningen blir roligare och att eleverna lär sig mer. Lärare 5 

använder likaså digitala läromedel för att eleverna ska öva på begrepp. Eleverna har vissa 

begrepp i sina individuella utvecklingsplaner som de ska befästa i matematik och läraren 

kopplar spel med begrepp från digitala läromedel till varje elev för att de ska kunna öva 

på just sina begrepp. Eleverna har koll på vilka begrepp de ska kunna och kan även välja 

egna övningar för att träna på begreppen.  

 

5.3 Möjligheter med digitala läromedel 

Lärarna i studien uppfattar många möjligheter med digitala läromedel i undervisningen. 

En aspekt som samtliga lärare urskiljer är att digitala läromedel är något som motiverar 

elever. Många analoga läromedel i matematik är uppbyggda på ungefär samma sätt med 

genomgång, färdighetsträning, genomgång och färdighetsträning igen. Digitala läromedel 

är uppbyggda på ett annat sätt och det bidrar till att elever tycker att det är mer lustfyllt 

att använda digitala läromedel. I digitala läromedel händer det också mycket hela tiden, 

det är färgglatt och det rör sig. Nedanstående citat från lärare 5 i studien som visar att 

digitala läromedel är något som ger möjligheter: Jag ser absolut vinster, annars hade jag 

inte hållit på med det. Lärare 5 ser vinster både för elever och för sig själv med digitala 

läromedel. För eleverna menar hon att det motiverar dem för att de tycker att det är roligt 

att göra något annat på lektionerna i stället för att bara räkna i matematikboken. Läraren 

menar att det är en vinst för hen själv för att digitala läromedel underlättar arbetet genom 

att det är självrättande, vilket behandlas längre fram i arbetet.  
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Lärare 1, 2 och 5 använder det digitala läromedlet Bingel i undervisningen. Eleverna har 

egna konton med en avatar. För varje uppgift eleverna klarar får de poäng. Poängen är 

som pengar, och för dem kan eleverna köpa saker till sin avatar. Det blir som ett 

belöningssystem som triggar eleverna att vilja mer. Lärarna upplever att det här är något 

som motiverar eleverna till att spela mer. Lärare 5 säger dock också att det är viktigt att 

elevernas fokus inte blir för mycket på belöningarna som finns i de digitala läromedlen. 

Läraren uppfattar det som att vissa elever ibland fokuserar mer på belöningar än lärandet. 

Fokus måste fortfarande vara att elever ska lära och inte att de ska få så många 

belöningar som möjligt. Lärare 4 instämmer likaså i det här och menar att arbetet med 

digitala läromedel måste ha ett syfte. Eleverna kan inte bara arbeta med det utan en tanke 

bakom.  

 

Eftersom digitala läromedel är möjliga att individanpassa kan varje elev arbeta med 

uppgifter som är anpassade efter vart de befinner sig kunskapsmässigt och det tycker alla 

lärare i studien är fördelaktigt. Det gör att alla elever har möjlighet att lära och utvecklas 

efter egen nivå. Lärare 1 arbetade på det här sättet med de elever som har svårt för 

matematik, vilket följande citat visar: Jag har några elever som är lite svagare i matte 

och då kan jag ge dem specifika uppgifter som de känner att de klarar av. Läraren 

använder det digitala läromedlet Bingel till det här. Bingel har flera läromedel i olika 

årskurser knutna till sig och det möjliggör att läraren kan välja uppgifter ur en bok till en 

lägre årskurs till elever som behöver det. Läraren kan även välja uppgifter från en bok till 

en högre årskurs till elever som behöver mer utmaning. Eftersom läraren inte bara 

behöver använda det läromedlet klassen har, blir utbudet större och då blir det dessutom 

lättare att individanpassa med fler böcker och fler uppgifter. Lärare 3 lyfter likaså fram 

att just individanpassning med digitala läromedel även möjliggör att elever som behöver 

en utmaning kan få det. Det är enklare att hitta mer utmanande uppgifter till elever som 

behöver det. Läraren kan även ge varje elev en egen läxa beroende på vad de behöver öva 

på. 

 

Vidare uttrycker alla lärarna att elever idag rör sig i den digitala världen dagligen och 

därför blir de motiverade av att arbeta med det även i skolan. Lärare 4 säger att det blir en 

kontrast i skolan när elever ska arbeta med penna och papper när de är vana vid att 

använda digitala verktyg hemma. Penna och papper blir ett främmande arbetssätt för 

elever och det är inte något som elever motiveras av i lika hög grad som av digitala 
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läromedel. Eftersom elever lever i en digital värld tycker den här läraren att det är viktigt 

att använda digitala läromedel för att just motivera elever. Lärare 1, 2 och 3 uttrycker att 

elever inte tycker att det är lika roligt att enbart arbeta i matematikboken, vilket är något 

som matematiklektionerna till största del består av. Eleverna tycker att det är mer lustfyllt 

att arbeta med digitala läromedel på en dator eller en surfplatta. De elever som är 

tävlingsinriktade blir också mer motiverade av att använda digitala läromedel enligt 

lärare 3. De jobbar på mer och blir motiverade av att det går på tid och att de tävlar mot 

sig själva. 

 

Ytterligare en möjlighet med digitala läromedel som lärarna nämner är att elever får 

snabb feedback direkt. Efter varje uppgift får eleverna direkt reda på om de klarat 

uppgiften eller inte och det gör att elever dessutom blir mer motiverade till att arbeta mer. 

Lärare 2 menar att det är svårt att ge direkt feedback till eleverna när de arbetar i sina 

matematikböcker eftersom tiden inte räcker till för det. Lärarna beskriver att elever vill 

ha resultat direkt eftersom de är vana vid att hela tiden få snabb feedback från digitala 

spel de spelar på fritiden. Enligt lärare 3 drivs många elever av att få bekräftelse direkt 

och det får de med digitala läromedel. Ett citat från lärare 3 som uttrycker det här: 

 

Eleverna tycker inte att det är lika kul med min kommentar längst ner på 

pappret. Det kommer stjärnor och grejer digitalt som är roligare. När man 

tränar digitalt blir det roligare för man får bekräftelse direkt på ett annat 

sätt. Det blir grönt direkt. (Lärare 3) 

 

Feedbacken från digitala läromedel kommer i direkt anslutning till uppgifterna som 

eleverna gör. I det digitala läromedlet Bingel är det en figur som ger positiv feedback om 

eleven klarar uppgiften. Det kan vara en kommentar som “Bra jobbat”. Om eleven inte 

klarar uppgiften kan det vara en kommentar som exempelvis “Åh nej, försök igen”. 

Lärare 2 beskriver att eleverna tar till sig feedbacken de får på olika sätt. Vissa elever 

tänker till lite extra efter kommentaren och gör uppgiften igen. Andra elever chansar på 

ett nytt svar direkt utan att tänka igenom uppgiften igen.  

 

Ytterligare en aspekt som lärarna urskiljer som en möjlighet med digitala läromedel är att 

elever både kan arbeta med det i skolan och hemma. Om någon elev är sjuk eller borta 

kan de räkna hemma eftersom de alltid har tillgång till det digitala läromedlet. Lärare 3 
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använder läromedlet Favoritmatematik där hela boken också finns digital. De skickar inte 

hem en bok till elever utan de får arbeta med den digitala boken hemma om de eventuellt 

är frånvarande från skolan. Det underlättar både för eleven och skolan. Lärare 2 som 

använder Bingel upplever att eleverna använder det digitala läromedlet även på fritiden. 

Nedan är ett citat från lärare 2 om hur motiverande eleverna tycker att Bingel är:  

 

Mina elever ”binglar” även på fritiden och det tycker jag är ett bevis för 

att eleverna tycker att det är roligt. De vill ”bingla” för att kunna köpa fler 

saker till sin avatar. (Lärare 2) 

 

Läraren säger att eleverna i klassen dessutom använder det digitala läromedlet Bingel på 

fritiden. Enligt läraren är det ett bevis för att eleverna gillar att använda det läromedlet. 

Läraren reflekterar vidare över varför de använder Bingel även på fritiden och att det 

beror på att de vill köpa fler saker till sin avatar. Vad och hur mycket eleverna lär sig 

reflekterar lärare 2 dock inte över. Läraren reflekterar inte heller över vad det är som 

driver eleverna till att använda Bingel hemma på ett djupare plan. 

 

Lärarna uppfattar dessutom att digitala läromedel är bra eftersom det underlättar deras 

arbetsbörda. De digitala läromedel som lärarna använder är självrättande och på så vis 

sparar lärarna tid. Lärare 2 använder ett digitalt läromedel för läxor till eleverna. Läxorna 

rättas automatiskt och läraren får en sammanställning över vilka uppgifter eleverna har 

gjort, hur lång tid det tog och vilka uppgifter de klarade eller inte klarade. Det gör det lätt 

för läraren att se vad eleverna behöver träna mer på. Tid som läraren annars skulle lagt på 

att rätta matematikläxor kan nu i stället läggas på att planera lektioner med utgångspunkt 

i hur eleverna presterade på läxan. Uppgifter kan även anpassas efter hur eleven har 

svarat på tidigare uppgifter och det medför att uppgifterna blir mer individanpassade.  

 

5.4 Svårigheter med digitala läromedel 

Lärarna urskiljer också svårigheter med digitala läromedel. Elever kan bli stressade över 

att vissa uppgifter går på tid enligt lärare 5. De känner att de inte hinner lösa uppgifterna 

innan tiden går ut. Fokus för eleverna blir inte att de ska lösa uppgifterna utan fokus blir 

mer på tiden som de har på sig. Eleverna kanske kan uppgifterna, men blir stressade av 
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att de har en speciell tid på sig och det gör att de misslyckas med uppgifterna. När 

uppgifterna går på tid har eleverna inte heller tid på sig att förstå vad de ska göra för att 

lösa uppgifterna. Instruktioner kan dessutom vara otydliga och i samband med för lite tid 

gör det att eleverna blir stressade.  

 

En svårighet som lärarna också urskiljer med digitala verktyg är att vissa moment är 

svåra att göra digitalt. Lärare 5 menar att det är enklare att göra uträkningar i ett 

skrivhäfte med penna. Eleverna kan rita, göra tabeller och använda rutorna, vilket kan 

underlätta speciellt för de elever som är svaga i matematik. Läraren uttrycker dessutom 

att när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter på datorn tar de ändå fram penna 

och papper som hjälpmedel för att kunna skriva och rita för att kunna lösa uppgiften. 

Vissa elever kan fastna i att de inte vet hur de ska rita på datorn och det blir för mycket 

fokus på det i stället för att lösa uppgiften. På datorn finns inte heller något utrymme för 

att skriva och då krävs penna och papper. Citat från lärare om att rita är enklare med 

penna och papper: 

 

Det är klart att man kan rita tabeller på datorn också, men det blir inte 

riktigt likadant. Och det här med att rita upp. Om de ska lösa ett 

köproblem, så kan eleverna rita upp kön och kryssa gubbar. (Lärare 5) 

 

Just det här att det kan vara svårt för eleverna att göra vissa saker i digitala läromedel kan 

medföra att matematiken blir svårare för vissa elever som lärare 5 nämner. Uträkningar 

kan vara komplicerade att skriva digitalt och lärare 5 antyder att vissa områden inom 

matematiken är bättre och lättare för eleverna att göra med penna och papper. Lärare 2 

berättar hur eleverna i klassen arbetar med uppställningar i ett digitalt läromedel. Tal är 

uppställda med vissa tomma rutor som eleverna ska fylla i. Eleverna får således inte 

skriva hela uppställningen, men de ska fylla i några siffror och ser hur en uppställning 

ska se ut och hur den ska skrivas.  

 

Ytterligare en svårighet som lärarna urskiljer med digitala läromedel är att det 

förekommer buggar i dem. Lärarna som använder Bingel upplever att det krånglar en del. 

Ibland när eleverna ska göra läxor hemma kommer de inte in på den eftersom det är 

något fel med Bingel. Det kan också vara så att eleven har räknat en uppgift och klickar 

på rätt svar, men Bingel säger att det är fel. När eleverna försöker med samma uppgift 
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igen och klickar på samma svar så blir det rätt. Det medför att det ser ut som om eleverna 

har haft fel en gång när läraren tittar på sammanställningen. Nedanstående citat från 

lärare 2 visar på det här: Eleverna är oroliga för det eftersom de räknade rätt från första 

början. Lärare 2 menar att när elever rättar själva i matematikboken och det är fel i facit 

kan de hoppa över den uppgiften. I ett digitalt läromedel kan eleverna inte komma vidare 

utan att svara rätt och om det är en bugg som gör att eleverna inte kommer vidare trots att 

de trycker på rätt svar så kan eleverna inte fortsätta med nästa uppgift. Elever blir 

frustrerade av det och blir mindre motiverade till att fortsätta arbeta. Ibland kan det 

digitala läromedlet även göra en uppdatering när eleverna arbetar med det påpekar lärare 

3. En påföljd kan bli att det eleverna har gjort försvinner. Efter en uppdatering kan det 

digitala läromedlet också ändra utseende och det leder till att eleverna inte känner igen 

sig och de vet inte vart de hittar allting. Det är frustrerande för både elever och lärare att 

läromedlet inte fungerar felfritt hela tiden. 

 

Vidare finns det även risk för att alla elever inte gör det de ska när digitala läromedel 

används i klassrummet. Läraren kan behöva gå runt i klassrummet och se till att alla har 

uppe rätt program och arbetar med rätt saker. Lärare 1 och 3 uttrycker att det i 

klassrummet finns några få elever som försöker göra något annat än det de ska, men när 

de ser att läraren är på väg mot dem känner de att det inte är någon idé att försöka göra 

något annat och gör i stället det läraren sagt att de ska göra. Lärare 3 beskriver också att 

de elever som inte kommer ihåg sina lösenord till ett visst digitalt läromedel kanske inte 

säger till under lektionen och det leder till att de sitter en hel lektion utan att få något 

gjort. När de digitala läromedlen introduceras i klassen berättar lärare 5 att det är viktigt 

att vara tydlig med vad datorn ska användas till. Det är viktigt att försöka få eleverna att 

inse att de arbetar med datorn för sitt eget lärande.  

 

Det är inte heller säkert att skolan har en dator eller surfplatta till varje elev och det blir 

ett hinder i undervisningen. Tre av lärarna i studien har inte ett digitalt verktyg till varje 

elev. Två klasser har en halvklassuppsättning med datorer och surfplattor och där får 

hälften av klassen göra något annat under tiden när den andra hälften arbetar med de 

digitala verktygen. Lärare 2, 3 och 4 menar att det blir enklare om hela klassen gör 

samma sak. När inte alla elever har varsitt digitalt verktyg tycker de här lärarna att det 

blir svårare att arbeta med digitala läromedel. Lärare 2 och 5 uttrycker att nu när de har 

ett digitalt verktyg till varje elev är det enklare att arbeta med digitala läromedel. Alla 
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elever kan göra samma sak samtidigt. Vidare nämner lärare 1 att det hade varit enklare 

om eleverna i klassen hade haft varsitt digitalt verktyg. I den klassen blir det särskilt 

märkbart när de elever som inte har surfplattor hemma sitter bredvid den elev som de 

delar surfplatta med och väntar på sin tur att använda den. De elever som inte har 

surfplattor hemma kan inte koncentrera sig på annat arbete medan de väntar på sin tur. 

Surfplattan lockar för mycket.  

 

5.5 Sammanfattning resultat 

Resultatet visar att lärares uppfattningar om digitala läromedel kan delas in i två grupper. 

En grupp som menar att digitala läromedel är ett komplement till analoga läromedel och 

en grupp som menar att digitala och analoga läromedel är likvärdiga. Gruppen som 

tycker att digitala läromedel är ett komplement till analoga läromedel anser att elever är 

mer vana vid att använda penna och papper. Vid arbete med analoga läromedel är fler 

delar av kroppen inblandade enligt lärarna och det bidrar till att elever lär mer. Gruppen 

som tycker att digitala läromedel är likvärdiga analoga läromedel och kan ersätta dem 

menar också att allt som elever kan göra i böcker kan de också göra med läromedel som 

är digitala. Lärarna uppfattar också att eleverna kan arbeta med alla områden inom 

matematik när de använder digitala verktyg och att de dessutom lär sig mycket. 

Begreppsträning och färdighetsträning är två saker som lärarna nämner fungerar bra med 

digitala läromedel.  

 

Vidare uppfattar lärarna flera möjligheter med digitala verktyg. De anser att eleverna blir 

mer motiverade när de använder digitala läromedel. Det händer mycket i ett digitalt 

läromedel och det bidrar till att eleverna tycker att det blir mer lustfyllt. Lärarna kan 

också individanpassa digitala läromedel på ett enkelt sätt och det möjliggör att varje elev 

kan arbeta med matematik på sin nivå. Eleverna får dessutom feedback direkt i det 

digitala läromedlet. Det är en skillnad från den feedback som läraren ger. Den kommer 

oftast inte i direkt anslutning till uppgifterna som eleverna har gjort. Svårigheter med 

digitala läromedel är också något som lärarna beskriver. Det kan vara att vissa moment är 

svåra att göra digitalt och att vissa uppgifter går på tid som gör att eleverna blir stressade. 

Vidare kan det förekomma buggar i de digitala läromedlen och det medför att både lärare 

och elever blir frustrerade. Samtliga lärare i studien är dock positiva till digitala 

läromedel och använder dem för att de bidrar till att undervisningen blir mer varierad.  
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6 Diskussion  

I diskussionen diskuteras metodval och intervjufrågornas påverkan. Starka och svaga 

sidor med studien, felkällor samt hur egna erfarenheter och förkunskap kan ha påverkat 

tolkningen av materialet behandlas också. Därefter diskuteras resultatet och kopplingen 

mellan arbetets syfte och bakgrund. Även reflektioner kring framtida lärarpraktik och 

vidare forskning tas upp.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens resultat kan inte ge en fullkomlig beskrivning av fenomenet digitala läromedel. 

Exakt hur individer uppfattar något är svårt att återge (Marton & Booth, 2000). Varje 

individ beskriver sin uppfattning av ett fenomen och uppfattningen beskrivs som 

resultatet av fenomenet och individen (Marton & Booth, 2000). Olika uppfattningar av 

ett fenomen kan dock beskrivas och det har gjorts i den här studien genom att använda 

uppfattningsbegreppet. Studiens resultat utgörs av de intervjuades uppfattningar av 

fenomenet digitala läromedel och en tolkning har gjorts av vad lärarna har sagt. 

Uppfattningen hos en individ kan vara en del av flera uppfattningar samtidigt som flera 

individer kan ha samma uppfattning om fenomenet och det bidrar till att resultatet blir 

mer verklighetstroget (Marton & Booth, 2000). Genom att analysera transkriberingarna 

flera gånger har lärarnas uppfattningar kunnat delas in i kategorier. Samma uppfattningar 

hos olika lärare placerades i samma kategori. Varje lärares uppfattningar analyserades 

också för att undersöka om de kunde delas upp i olika uppfattningar eller om det bara var 

en uppfattning. Det medför att tolkningarna är tillförlitliga. 

 

Metoden som användes för studien var semistrukturerade intervjuer och den lämpar sig 

bra när studien vill urskilja olika uppfattningar (Bryman, 2011). Vid intervjuer hade 

deltagarna en stor frihet att själva utforma sina svar och det bidrar till att den som 

intervjuas får delge sin uppfattning om ett fenomen (Bryman, 2011). Intervjuer möjliggör 

att lärarna kan synliggöra sina uppfattningar om digitala läromedel. Intervjuguiden 

grundades i studien syfte och det medför att frågorna utarbetades för att vara anpassade 

till syftet. Vid formulering av frågor var även uppfattningsbegreppet utgångspunkt för att 

kunna skapa frågor som medför att lärare kan delge sina uppfattningar av ett fenomen 

(Larsson, 1986). Frågorna bestod av några öppna huvudfrågor med möjlighet till 
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fördjupande följdfrågor. Det var inte alltid enkelt att ställa följdfrågor på lärarnas svar 

och vid vissa tillfällen under intervjuerna valde jag att gå direkt till nästa fråga i stället 

för att ställa en följdfråga, vilket kan ha påverkat resultatet. Ett exempel på det var när en 

fråga ställdes angående hur digitala läromedel kan vara till hjälp när elever ska lära sig 

matematik och en lärare svarade att eleverna blir mer motiverade. En intressant följdfråga 

hade kunnat vara hur läraren menar att digitala läromedel motiverar eleverna. Lärarens 

svar hade således fått ett större djup. Att följdfrågor inte ställdes i så stor utsträckning 

kan ha gjort att lärarnas uppfattningar inte framkom fullt ut. Uppfattningarna som 

framkom visar dock på en bredd och det lärarna uppfattade om fenomenet framkom. Vid 

intervjuerna försökte jag undvika att mina formuleringar eller mitt kroppsspråk skulle 

påverka lärarnas svar, men det är ingen garanti för att den ambitionen åstadkoms. När 

intervjuerna gjordes tolkade lärarna frågorna för att sedan svara på dem. Det kan ha gjort 

att lärarna inte svarar riktigt på den fråga som jag tänkt. Ett exempel på det är när frågan 

om vad elever lär sig när de använder digitala läromedel och jag hade tänkt att lärarna 

skulle svara olika förmågor eller svar kopplade till matematiska områden. Några av 

lärarna gav svar som att eleverna blir snabbare och att de lär sig kommunicera. En mer 

specifik fråga hade kanske gjort att lärarna hade tolkat frågan så som jag tänkte att de 

skulle tolkade den. Det här kan också ha påverkat resultatet.  

 

Forskningsfrågorna i studien har omformulerats under arbetets gång och efter analysen 

av transkriberingarna framkom olika kategorier av uppfattningar i lärarnas svar. De var 

sedan utgångspunkt i formulering av forskningsfrågorna. Det tillvägagångssättet kan ha 

påverkat slutsatserna, men resultatet försöktes framställas utan att värdera svaren från 

lärarna och det bidrar till att påverkan blir mindre. Det fanns hela tiden en medvetenhet 

vid formulering av forskningsfrågor och vid analys av transkriberingar för att minska 

påverkan på slutsatserna. Fokus var att presentera lärarnas uppfattningar eftersom 

uppfattningsbegreppet ska genomsyra studien. Vid analys av transkriberingarna fanns 

också en medvetenhet för att tolkningarna inte skulle bli felaktiga. Transkriberingarna 

lästes igenom flera gånger för att säkerställa att en rättvisande analys gjordes och det är 

en styrka i studien. Lärarnas olika svar kategoriserades också för att kunna åtskilja och 

sammanställa uppfattningarna (Bryman, 2011). När de olika kategoriseringarna gjordes 

kan den första kategorin ha påverkat hur den fortsatta analysen fortskred och hur jag 

delade in svaren i övriga kategorier. Det här kan också ha påverkat hur resultatet blev, 

men eftersom transkriberingarna lästes igenom flera gånger har risken för påverkan 
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minskat. När analysen av lärarnas svar skedde gjordes den med en objektivitet i största 

möjliga mån. Min förkunskap om digitala läromedel kan dock ha medfört att mina 

tolkningar av lärarnas svar gjordes för snabbt. Samtidigt kan det även ha inneburit att jag 

lättare kunde förstå betydelsen i lärarnas svar. Det kan ha förenklat vid analysen som 

genomförds efter intervjuerna. Ett exempel på det är att jag vet hur Bingel fungerar och 

när lärarna pratade om det kunde jag snabbare följa deras resonemang. Annars hade jag 

behövt sätta mig in i hur Bingel fungerar först.  

 

När kvalitativa studier görs kan resultatet sällan generaliseras till att gälla en större grupp 

(Bryman, 2011). I studien intervjuades fem verksamma lärare och deras uppfattningar av 

fenomenet kan inte generaliseras till att gälla alla lärare. Om fler lärare hade intervjuats 

hade fler uppfattningar troligtvis kunnat urskiljas. Studiens resultat kan dock användas 

för att se hur några lärare uppfattar digitala läromedel. Lärare från skolor i två kommuner 

kontaktades för studien för att få en spridning bland de som deltog. Lärarna arbetar på 

fyra olika skolor i de två kommunerna. Variationen av kommuner och skolor bidrar till 

att studiens giltighet stärks. Att lärarna i studien enbart arbetar i två olika kommuner kan 

anses otillräckligt, men lärarna gav skilda uppfattningar av fenomenet vilket bidrar till en 

bredd i studiens resultat. Urvalet kan således ha påverkat resultatet, men lärarna arbetade 

på skolor i olika områden och genom att de använder digitala läromedel i varierande 

utsträckning har de olika mycket erfarenhet av det. Det medför att olika uppfattningar 

framkom och det är en styrka i arbetet. Olika uppfattningar av ett fenomen kan urskiljas 

genom undersökningar som den här studien (Nilholm, 2016). Lärarna som deltog i 

studien använder digitala läromedel i sin undervisning och det indikerar på att de är 

positivt inställda till dem, annars hade de inte använt dem. Lärarnas svar under 

intervjuerna påvisar ändå att de inte enbart ser positiva delar med digitala läromedel och 

att de tycker att vissa aspekter med dem är mindre bra. Lärarnas svar påvisar således en 

medvetenhet hos dem och det medför att lärarnas svar är mer nyanserade än om lärarna 

enbart hade haft positiva saker att säga om digitala läromedel.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att lärarnas uppfattningar om digitala läromedel i matematik skiljer sig åt 

och att lärarna ser på digitala läromedel på olika sätt. Något som alla lärare i studien dock 
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är överens om är att digitala läromedel är bra för att de skapar en interaktion med elever 

som motiverar dem. Interaktionen innebär att hur eleverna svarar på uppgifter påverkar 

hur nästa uppgift ser ut och att de direkt får återkoppling på det de gjort. Det bekräftas 

även av Sjödén (2014) som lyfter fram att just interaktionen är en viktig skillnad mellan 

analoga och digitala läromedel. När elever kan interagera i digitala läromedel tycker de 

att det blir mer lustfyllt än att räkna i en matematikbok uttrycker lärarna. Just det här har 

även noterats under tidigare VFU:er. När elever får arbeta med digitala läromedel på 

datorer eller surfplattor blir de mer motiverade och vill arbeta. Samtidigt är det viktigt att 

fokus blir elevers lärande och att det inte bara blir att det ska vara en rolig aktivitet. Vad 

som är fokus vid användning av digitala läromedel är viktigt att reflektera över som 

lärare. Tre av lärarna i studien använder det digitala läromedlet Bingel där eleverna får en 

avatar som de kan köpa kläder och accessoarer till för pengar de tjänar ihop genom att 

klara uppgifter. Det är dock viktigt att lärandet är i fokus för eleverna när de använder 

digitala läromedel och att de inte väljer den enklaste vägen för att lättare få en belöning 

menar Scanlon et al. (2005). Lärare 5 uttrycker likaså det här när hen säger att det inte får 

bli för mycket fokus på belöningar. Som lärare är det viktigt att använda det digitala 

läromedlet på ett sätt som motiverar elever till att lära mer och att fokus inte enbart är på 

belöningar. Om det finns ett syfte med hur det digitala läromedlet ska användas kan 

elever lära sig mer. Digitala läromedel kan inte bara användas för att det är en rolig och 

annorlunda aktivitet. 

 

När elever arbetar med digitala läromedel lär de sig också mycket, enligt lärarna i studien 

och alla är samstämmiga i att digitala läromedel är något som främjar elevernas lärande. 

Tre lärare nämner att eleverna kan öva och lära sig begrepp på ett bra sätt med digitala 

läromedel. Skolforskningsinstitutet (2017) instämmer i den här uppfattningen. De menar 

att elever utvecklar en bättre förståelse för matematiska begrepp genom att de kan arbeta 

både visuellt och dynamiskt. Begrepp är, enligt egen erfarenhet, något som elever tycker 

är tråkigt och svårt. Att förklara matematiska begrepp är inte alltid det enklaste och 

ibland kan flera begrepp vara sammankopplade. Om eleven inte förstår det ena begreppet 

kan det leda till att eleven inte förstår andra begrepp inom samma område heller. När 

lärare 3 säger att begreppsträning är något som lärare är dåliga på och inte arbetar med så 

mycket kan en fråga om varför ställas. Fokuserar alla matematiklektioner på att elever 

ska räkna? Tänker lärare att elever lär sig begrepp när de räknar uppgifter i 

matematikboken? Oavsett anledning blir inte begrepp mindre viktiga. Precis som 
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Skolforskningsinstitutet (2017) belyser kan elever när de exempelvis arbetar med 

geometriska figurer se geometriska egenskaper på flera sätt och följaktligen lära sig 

geometriska begrepp bättre. Figurer kan roteras och tittas på från flera håll med digitala 

läromedel. I en bok kan elever enbart se figurer från ett håll och det kan bli svårt att få en 

fullständig bild av figurerna. Det kan vara en bidragande orsak till att lärarna i studien 

uppfattar att begreppsträning är enklare att göra med digitala läromedel. 

 

Med digitala läromedel får elever även snabb feedback direkt och det är något lärarna i 

studien anser är bra. De beskriver dessutom att eleverna är vana vid att få snabb feedback 

och att det då är bra med digitala läromedel som möjliggör det här. Kommentarer från det 

digitala läromedlet kommer i direkt anslutning till uppgiften de har gjort till skillnad från 

en kommentar som läraren ger vid ett senare tillfälle. Kuiper och de Pater-Sneep (2014) 

instämmer i att den snabba feedbacken från de digitala läromedlen är bra och menar 

också att eleverna blir mer motiverade av den snabba feedbacken. Något som dock är 

viktigt är att elever tar till sig feedbacken de får från de digitala läromedlen. Lärare 2 

beskrev hur hens elever tog till sig feedback genom att antingen tänka igenom uppgiften 

eller att direkt klicka på ett nytt svar utan att tänka igenom. Sådana upplevelser har 

iakttagits på mina tidigare VFU:er. Elever vill snabbt framåt när de använder digitala 

läromedel. När en uppgift blir fel klickar elever sig vidare direkt utan att reflektera och 

fundera över vad som är rätt tillvägagångssätt och rätt svar. Läraren behöver få eleverna 

att inse att de kan använda feedbacken de får för att kunna utvecklas ännu mer.  

 

När arbete sker med digitala läromedel kan en svårighet vara att det förekommer problem 

med tekniken när elever ska använda den (Biró, 2012; Chandra & Briskey, 2012; 

Lennerstad & Olteanu, 2012). Det är även något som lärarna i studien instämmer i. 

Lösning av de tekniska problemen tar tid från undervisningen och det ställer dessutom 

krav på att lärarna ska kunna lösa problemen som uppstår (Lennerstad & Olteanu, 2012). 

Lärarna i studien berättar att både de själva och eleverna blir frustrerade när problem med 

tekniken uppstår. Uppgifter som elever har arbetat med kan försvinna och buggar i 

läromedlen kan göra att elever inte kommer vidare enligt lärare 2. Att uppgifter måste 

klaras och att de inte går att hoppa över påpekar också Kuiper och de Pater-Sneep (2014). 

I en bok kan en elev välja att hoppa över en uppgift och gå vidare, men det går inte alltid 

i ett digitalt läromedel. Samtidigt kan det vara bra att inte kunna hoppa över uppgifter för 

att elever inte ska lämna uppgifter därhän. Om uppgifter kunde hoppas över skulle 
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kanske elever hoppa över de uppgifter som de tycker är lite svårare. Det är mindre 

tidskrävande för elever att hoppa över sådana uppgifter i stället för att försöka komma 

fram till en lösning. Det är däremot bra att kunna hoppa över en uppgift om elever inte 

kommer framåt på grund av en bugg. Digitala läromedel möjliggör dock att 

läromedelsföretagen kan uppdatera läromedlet, åtgärda buggar och felaktigheter utan att 

nya böcker behöver köpas.  

 

Synen på digitala läromedel och hur de ska användas på bästa sätt varierar hos lärarna i 

studien. En uppfattning är att digitala läromedel är ett komplement till analoga läromedel 

och en uppfattning är att digitala läromedel kan ersätta analoga läromedel eftersom de är 

likvärdiga. Hur lärarna uppfattar digitala läromedel kan kanske kopplas samman med hur 

de använder dem. Alla lärare i studien använder digitala läromedel för bland annat 

färdighetsträning och de uttrycker att eleverna egentligen hade kunnat göra det i boken 

med penna. Eleverna tycker dock att det är mer lustfyllt att öva med ett digitalt läromedel 

i stället för att använda bok och penna. Lärarna beskriver att eleverna blir mer motiverade 

när de använder digitala läromedel. Kroksmark (2013) menar att digitaliseringen inte 

tillför några nya kvaliteter när det digitala läromedlet enbart används som en ersättning 

för penna och papper. Lärarna i studien har dock utvecklat sitt arbete med digitala 

läromedel till att inte enbart vara en ersättning för penna och papper. De använder det på 

ett sätt som gör att undervisningen blir mer varierad och de tar vara på de olika 

funktionerna som digitala läromedel har. Det innebär att lärarna arbetar med 

digitalisering enligt modification och redefinition som Kroksmark (2013) beskriver. När 

lärarna arbetar på det här sättet används de digitala läromedlen på ett nytt och kreativt 

sätt och det beskriver lärarna att de gör. De använder också de finesser som digitala 

läromedel har. 

 

Lärarna i studien uttrycker dessutom att digitala läromedel underlättar för dem. De 

digitala läromedel de använder är självrättande och läraren får en sammanställning över 

hur det har gått för eleverna. Att de digitala läromedlen är självrättande och att lärarna får 

en överblick över vad eleverna har klarat och vad de tyckte var svårt möjliggör att lärarna 

kan planera nästa lektion efter hur eleverna presterat beskriver likaså Gulz & Haake 

(2014). Lärarna måste emellertid även avsätta tid för att utvärdera elevers resultat och 

inte lämna det därhän. Den formativa bedömningen får inte glömmas bort. Om lärarna 

inte går igenom sammanställningarna som de får, utnyttjas inte funktionen med 
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självrättning och användningen av digitala läromedel kan möjligtvis ifrågasättas. Lärare 

måste reflektera över hur och varför de använder digitala läromedel i undervisningen. 

Använder de dem för att elever tycker att det är roligt och för att de underlättar för 

lärarna själva med tanke på självrättning eller använder de dem för att det ska gynna 

elevers lärande. Det är enkelt att bara säga till elever att använda ett digitalt läromedel 

när de är klara med det andra de ska göra. Det här arbetssättet har jag sett hos lärare både 

på VFU:er och vid arbete som vikarie i skolan. Digitala läromedel ses bland många som 

en rolig aktivitet för de elever som hinner klart. Lärare 4 och 5 uttrycker dock att det är 

viktigt att det finns ett syfte när digitala läromedel används. Läraren måste ha tänkt 

igenom varför digitala läromedel används. 

 

6.3 Reflektioner för framtida lärarpraktik 

Studien har bidragit med att jag har fått en större inblick i hur lärare tänker när de 

använder digitala läromedel. Det har varit intressant att ta del av varför och hur lärarna i 

studien arbetar med digitala läromedel och det är något jag tar med mig till rollen som 

lärare. Studien visar att lärare använder digitala läromedel i sin undervisning för att 

variera undervisningen och för att det motiverar eleverna och det är även något jag 

kommer ta i beaktning vid planering av lektioner i framtiden. Hur lärarna arbetar med 

Bingel med läxor och färdighetsträning kommer jag inspireras av i min undervisning, 

men också att det inte får bli för stort fokus på belöningar hos eleverna som lärare 5 

beskrev. Vid planering av undervisning kommer jag ha det här i åtanke och jag vill få 

mina elever att förstå att de arbetar för att lära sig och inte enbart för att få belöningar.  

 

Lärarna ser möjligheter med digitala läromedel, som till exempel att de motiverar 

eleverna, att de är självrättande och att de möjliggör snabb feedback till eleverna. Det här 

har jag sett under tidigare VFU:er och jag ser också de aspekterna som möjligheter med 

digitala läromedel. I min framtida lärarpraktik ska jag också arbeta mycket med att 

eleverna tar till sig feedbacken de får och använder den för att utvecklas. Svårigheterna 

med digitala läromedel som lärarna uppfattar instämmer jag likaså i. Eftersom lärarna har 

delgett de svårigheter de anser finns med digitala läromedel är jag nu också medveten om 

dem. Med det i tankarna kan jag planera för en undervisning där de här svårigheterna 

lättare kan undvikas.  
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Arbetssätten som lärarna väljer att använda och som de har berättat om i intervjuerna har 

gjort att jag känner mig tryggare inför mitt arbete med digitala läromedel i klassrummet. 

Jag har fått idéer och tips på hur digitala läromedel kan användas och intervjuerna har 

varit väldigt givande för min framtida lärarpraktik. Samtliga lärare i studien menar att 

elever kan arbeta med alla områden inom matematik med digitala läromedel och det 

tycker jag är en positiv aspekt. Det möjliggör att läraren kan variera arbetet i matematik 

mellan det analoga läromedlet och med arbete i det digitala läromedlet. Läraren har en 

viktig roll för att göra undervisningen intressant, givande och lärande för eleverna. Jag 

tror att digitala läromedel gör det möjligt. Digitala läromedel är något som jag kommer 

använda mig av i mitt framtida klassrum. 

 

6.4 Vidare forskning 

Under arbetets gång har kopplingen mellan digitala läromedel, motivation och hur de 

tillsammans uppfattas blivit tydlig. Fortsatt forskning inom matematik och digitala 

läromedel är således något som är viktigt och intressant för både lärare och de som säljer 

digitala läromedel. Hur elever uppfattar digitala läromedel är en fråga som skulle vara 

intressant att undersöka närmare. Har elever och lärare samma uppfattning om digitala 

läromedel? Identifierar de samma fördelar och nackdelar och hur ser elever på sitt eget 

lärande när de använder digitala läromedel? Vidare forskning skulle också kunna 

innebära att en analys av olika digitala läromedel görs för att se vad som skiljer dem, vad 

som är lika och om de möjliggör lärande hos elever. Under arbetets gång har dessutom 

frågan om vad elever lär sig med digitala läromedel funderats över. I den här studien har 

den frågan behandlats till viss del, men det finns möjlighet att forska vidare i det ämnet 

ytterligare för att verkligen undersöka vad elever lär sig när de arbetar med digitala 

läromedel och om det är någon skillnad mot analoga läromedel.  

 

Ytterligare ett område som vore intressant för vidare forskning är hur lärare arbetar med 

digitala läromedel för att elever ska utveckla samtliga förmågor och uppnå alla 

kunskapskrav som finns i LGR11. Samtliga lärare i studien menar att elever kan arbeta 

med samtliga områden som ska tas upp i matematikundervisningen och då är det 

intressant hur lärare gör i klassrummet för att åstadkomma det här. Eftersom den digitala 
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världen ständigt utvecklas vore det också intressant att göra en undersökning över tid för 

att se om det har skett någon utveckling av digitala läromedel över tid. Både när det 

gäller vad elever lär sig och vad elever kan arbeta med i digitala läromedel. Dessutom 

kan ett område för vidare forskning vara att gå vidare med en kvantitativ ansats för att se 

hur Sveriges lärarkår uppfattar digitala läromedel med utgångspunkt i de uppfattningar 

som framkom i den här studien. Vilka av de identifierade uppfattningarna är 

dominerande i lärarkåren? Hur vanliga är uppfattningarna som har framkommit i den här 

studien? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågor till intervju  
  

Allmänna frågor: 

Vad har du för utbildning? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Frågeställning 1: Vilka möjligheter uppfattar lärare med användning av digitala 

läromedel i matematik? 

• Varför använder ni digitala läromedel?  

o Färdighetsträning?  

o Gör diagnoser/prov?  

o Läxor?  

o Antecknar?  

o Följer en genomgång?  

 

• Hur länge har du använt digitala läromedel i undervisningen?  

 

• Vilka pedagogiska vinster upplever du?  

o Vilka områden inom matematik har eleverna möjlighet att arbeta med när 

de arbetar med digitala läromedel?  

o Vad tillför digitala läromedel matematiklärandet?  

 

• Hur bestäms det vilka digitala läromedel som ska användas? (Eget val, skolans 

val osv.).   

o Hur väljer du/skolan vilka digitala läromedel ni ska använda?  

 

Frågeställning 2: Vilka svårigheter uppfattar lärare med användning av digitala läromedel 

i matematik? 

• Vilka svårigheter uppfattar du att elever känner när de lär sig med digitala 

läromedel i stället för analoga?  

o Ingen lärare som förklarar  

o Svåra instruktioner  

o Rörigt upplägg  

o Inget samarbete med kompisar  

 

• Har du stött på några hinder när ni använder digitala läromedel?   

o Svårt att hitta?  
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o Jobbigt att läsa på skärm?  

o Jobbigt att skriva på skärm/tangentbord?  

 

Frågeställning 3: På vilket sätt uppfattar lärare elevers lärande när de arbetar med digitala 

läromedel i matematik? 

• Hur ser du på effekterna av digitala läromedel i lärandet i matematik?   

o Fördelar och nackdelar.   

o Vad lär sig eleverna när de använder digitala läromedel?  

o Hade eleverna kunnat få den kunskapen utan digitala läromedel?  

 

• Hur kan digitala läromedel vara till hjälp när elever ska lära sig matematik?  

o Bli mer motiverade  

o Bättre struktur  

o Omedelbar feedback  

o Variation i övningar  

o Variation i genomgångar  

o Hjälpfunktioner, ex: uppläsning, markeringar  

o Större utbud  

o Interaktivt   

o Allt på samma ställe  

  
 

• Hur introduceras de digitala läromedlen i matematikundervisningen?  
 

 

Frågeställning 4: På vilket sätt uppfattar lärare skillnaden mellan analoga och digitala 

läromedel i matematik? 

• Berätta om vilka digitala läromedel du använder.   

o Varför används just dessa digitala läromedel?  

  

• Hur används digitala läromedel i matematikundervisningen enligt din erfarenhet?  

o Tror du att det blir nån skillnad i hur elever lär sig med digitala läromedel 

eller analoga läromedel?  
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

Hej!  

  

Jag heter Stina Gegerfelt och läser till grundlärare årskurs 4–6 högskolan i Jönköping och 

tar examen till sommaren. Jag ska börja med mitt examensarbete där jag är intresserad av 

hur lärare ser på digitala läromedel i matematik. Jag undrar därför om du skulle kunna 

tänka dig att vara med i projektet och delta i en intervju om digitala läromedel i 

matematik. Intervjun kommer spelas in, men materialet kommer avidentifieras. 

Materialet kommer bara användas i examensarbetet.   

  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

och utan att ge någon anledning.   

  

Om du har frågor om projektet, hör gärna av dig till mig.   

Mejl: stina.gegerfelt@gmail.com  

  

  

Hälsningar  

Stina Gegerfelt   

  

  

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du har tagit del av informationen.   

  

Kan du tänka dig att delta i studien?  

  

  

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i 

studien.   

  

  

  

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i 

studien.   

  

  

  

Underskrift: _____________________________________________________________ 

  

  

Namnförtydligande: _______________________________________________________ 
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