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Abstrakt 

I denna studie undersöker vi lärares åsikter och kunskaper om användning av IKT i 

matematikundervisning. Genom att söka igenom tidigare forskning och vad rapporter 

från skolverket säger om den växande användning av IKT matematik som tillkommer i 

skolor har vi velat få lärares bild av hur de beskriver situationen inom området 

matematik. Genom intervjuer har vi pratat med lärare om deras uppfattning om IKT-

användning i matematik. Lärarna ser mest fördelar med användning och deras 

didaktiska val att använda IKT-verktyg i matematikundervisningen är oftast som ett 

komplement som kan ge eleverna stöd. Men tillgångarna till att få mer kunskap om 

IKT-verktyg och dess användning gör det svårt att använda de senaste verktygen. 

 

Nyckelord 

IKT, matematik, kunskaper 

 

Tack 

Vi vill tacka Anette Bagger för stöd och handledning under processen att framställa 

denna studie. Vi vill också tacka de lärare som har ställt upp på intervjuer som har gjort 

denna studie genomförbar. 
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1 Begreppsförklaring 

Ett av de begrepp som studien kommer att kretsa kring mest är begreppet Informations- 

och kommunikationsteknik (IKT). När man använder begreppet IKT i skolan menar 

man tekniska hjälpmedel som kan vara allt från miniräknare och projektor till surfplattor 

och datorer. I studien nämns även IT-kompetens och IT-användning som ligger väldigt 

nära IKT:ens betydelse men istället står IT bara för informationsteknik och inte den 

kommunikativa delen. Ett annat begrepp vi använder oss av i studien är begreppet 

“digitalisering”, vilket betyder då man tillämpar digital teknik. När IKT används mer i 

skolan sker det en digitalisering av skolan, man använder mer digitala verktyg som 

surfplattor och datorer.  

 

2 Inledning 

I den här studien kommer vi dyka ner i matematikens värld och granska lärares 

upplevelser, åsikter och kunskaper om informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

och vilka för- och nackdelar de anser att det kan tillföra i matematikundervisningen. Vi 

har valt att fördjupa oss inom IKT i matematikundervisning eftersom IKT-

användningen ökar i de flesta av Sveriges skolor, detta visar skolverkets rapport IT-

användning och IT-kompetens i skolan (2016). Rapporten menar att elever och lärare 

har fler datorer till sitt förfogande än för tre år sedan men att lärarnas IT-kompetens är 

för låg för att de ska kunna använda IKT-verktyg till dess fulla potential i 

undervisningen. Skolverket börjar också inkludera användning av IKT i läroplanen 

vilket man ser i den reviderade versionen av läroplanen som kom 2016, till exempel i 

matematikens syfte i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(LGR 11) står det. 

 

“Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna 

undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data.”  

(Skolverket, 2011, rev. 2016, s55). 
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I samband med detta vill skolverket att lärare ska utveckla sin digitala kompetens. 

Skolverket har därför publicerat rapporter och studier på sin hemsida som ska finnas till 

hjälp för lärare för att öka deras IT-kompetens. IKT i undervisningen är relativt nytt 

inom skolvärlden och det är nyttigt som lärare att lära sig om IKT-användning i 

undervisningen och dess för- och nackdelar.  

 

Denna studie börjar med en beskrivning av syfte och frågeställningar som tydliggör vad 

vi vill undersöka och besvara genom denna studie. Det följs av en litteraturbakgrund där 

vi går igenom den litteratur vi har hittat och ansett vara relevant för att besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar. Teoridelen handlar om hur vi behandlar och ser den 

information vi får av litteratur. I metoddelen skriver vi om hur vi samlat in information 

och hur vi valt att analysera den. Sedan kommer vi besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar i resultat- och analysdelen där vi kopplar vår analys till vår teori. 

Avslutningsvis kommer vi ha en diskussionsdel där vi kommer lyfta våra egna tankar 

och diskutera vår slutsats, hur vår studie kan stärka lärandet inom matematik för båda 

lärarstudenter på praktik och verksamma lärare.     

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter och kunskaper om användning 

av IKT i matematikundervisningen i årskurs 4-6.   

 

Forskningsfrågor 

 Vilka för- och nackdelar berättar lärare att det finns med IKT i undervisningen 

inom matematik från ett lärarperspektiv? 

 Vad säger lärare att de har för egna val till att använda eller inte använda IKT i 

sin undervisning? 
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4 Litteraturbakgrund 

Vår litterära inriktning är hur lärare ser på sin användning av IKT i 

matematikundervisningen. Vi vill få fram vad det finns för olika syn på användning av 

IKT. Vi har också letat efter litteratur som visar på ökandet av IKT och som ger en 

inblick hur digitaliseringen ser ut i skolan.  

 

4.1 Hur lärare ska förklara IKT-användningen för eleverna i 

matematik 

När det kommer till användning av IKT i skolan så gäller det för lärare att vara tydliga 

med vad man ska använda och när det ska användas. Myndigheten för delaktighet 

(MFD) skriver i sin artikel (2014) om hur IKT- användningen i undervisningen kan 

påverka inlärningen hos eleverna på ett positivt eller negativt sätt beroende på hur lärare 

väljer att lägga fram användningen av IKT. När det kommer till att eleverna ska uppnå 

de mål som skolverket har satt ut så är det lärares roll att se till att varje elev får det stöd 

som krävs för att uppnå den gräns som kraven säger. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2012, SPSM) menar att IT-kompetens är något som krävs hos lärare 

om effektiviseringen lärandet med hjälp av IKT. SPSM (2012) skriver också om 

läromedel som har blivit digitaliserade så att elever med svårigheter eller elever i 

allmänhet kan få det som t.ex. en e-bok. Det kan göra det lättare för elever att förstå och 

ta till sig viktig kunskap med hjälp av läraren. Matematikuppgifterna kan då bli upplästa 

för eleven och information om hur eleven ska lösa matematikuppgifterna kan läsas högt 

för dem om och om igen om det skulle behövas. Eleverna kan då själva också leta upp 

förklaringar online för att förtydliga vad de ska göra och läraren kan skicka 

instruktioner till dem med hjälp av IKT. 

 

Lärare har det stora ansvaret att koppla samman all IKT så att det passar till eleverna 

och det gör det också viktigt att en lärare har kunskapen som krävs för att kunna 

förmedla detta, S. Mulyani, Lilasari, Wiji, M. N. Hana, E. Nursa’adah (2016) skriver i 

sin forskning om olika multimediaplattformer som man kan använda som lärare för att 

se till så att man som lärare får med sig alla elever i introduktionen inom matematik. 

Forskarna (a.a.) skriver om att man kan visa video, bilder, texter och ljudklipp för att 
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man ska vara säker på att alla elever förstår och följer med i introduktionen, ex: man har 

påbörjat undervisningen om multiplikation och ska börja med uppställning. Istället för 

att bara stå framme vid tavlan och göra uppställning på alla olika sätt kan man också 

plocka in videoklipp på andra som gör på olika sätt och göra det visuellt för eleverna när 

de alla använder sig av olika varianter för att lösa ett och samma tal. Det gör att alla 

elever får hitta sitt sätt och kan testa sig fram för att hitta det sätt som passar för att 

komma fram till svaret på multiplikationen.   

 

Forskningen visar att man ska koppla in IKT så mycket man kan i sin undervisning men 

också vara varsam som lärare att inte gå över sin kompetens. Det kan då skapa en 

negativ påverkan på undervisningen och gör så att eleverna blir mer förvirrade än vad 

det hjälper eleverna (Myndigheten för delaktighet, 2014). Det gäller att lärare får stöd 

av skolledningen att utbilda sig och förstärka sitt kunnande. 

 

4.2 Tillgång och användning av IKT i skolan 

När det kommer till tillgång av IKT i skolorna så finns det olika former som en lärare 

kan använda sig av under lektionerna, så som e-böcker, spel, applikationer, miniräknare, 

videospelare osv. Specialpedagogiska myndigheten (2016) skriver i sin artikel om hur 

man kan med hjälp av IKT stödja elever i svårigheter eller använda det i sin 

undervisning för att ge alla elever en individuell utveckling så att eleven kan testa sig 

fram till rätt svar. 

 

Man har sett på skolverkets undersökning (2015) som har genomförts år 2008/2009 och 

2012 och 2015 att användningen av IKT har ökat i svenska skolor och kan vara på 

grund av att flera skolor har börjat satsa på något som heter 1 till 1 då varje elev får 

antingen en dator eller en surfplatta. Det ger också ett stöd när både EU och USA börjar 

satsa på olika satsningar inom matematiken. Exempel på detta är EU code week som har 

använts i EU och Hour of code som var satsning i USA. Prof. Peter Pames skriver i sin 

avhandling (2015) om hur detta har skapat en satsning att lärare kan engagera sig i 

matematik och IKT som en helhet och ger då också lärare kunnande och kompetens att 

använda sig av olika former av IKT i sin undervisning inom matematik. Pames (a.a.) 

skriver också i sin avhandling att satsningar oftast inte kommer från skolorna i säg utan 

oftast från yttre faktorer som skapar och satsar på att se till så att både lärare och elever 

får ny kunskap. Det visar också att lärare måste ha kompetensen för att klara av att 
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använda sig av IKT och det gör att lärarna behöver IT- support. I Skolverkets rapport 

från 2015 visar det på att 40 procent av aktiva grundlärare känner att IT-supporten 

måste ökas för att göra det lättare ifall något skulle strula. Detta skapar stress hos både 

elever och lärare då tekniken krånglar vilket i sin tur gör att lärare i vissa fall väljer bort 

IKT från sin undervisning då de inte har det stöd som krävs. 

 

Om man tittar på vad regeringen vill att skolan ska gör med IKT så finns 

regeringsbeslut från Utbildningsdepartementet (2015) som säger att man vill att både 

kunskapen hos lärare ska öka och användning av IKT i skolan ska öka.  

 

I detta utdrag framkommer också att regeringen vill göra förändringar i styrdokumenten 

för att förtydliga på vilka sätt lärare ska använda sig av IKT i sin undervisning. Det ska 

förtydligas med att det står på exempel och förslag på hur lärare ska förklara för 

eleverna vad och vilka program som kan användas och på vilket sätt de ska användas 

på.  

Forskningen ”Future of ICT as a Pedagogical Tool in ESL Teaching and Learning” från 

2014 handlar om lärares roll i utlärning med hjälp av IKT i till exempel matematik. Hur 

lärare kan använda olika platser för diskussion för att möta eleverna genom att låta dem 

använda sig av bloggar och matematikforum för att ta till sig av varandras kunskap och 

utveckla deras matematikkunskaper. Genom bloggar kan eleverna själva ta ansvar och 

hjälpa varandra med kommentarer eller rätta varandras matematik. Lärare har tillgång 

till bloggarna och kan kommunicera med eleverna samtidigt som de gör uppgifterna 

(Sweeny, 2010).  

Genom detta sätt att arbeta med IKT kan lärare nå ut till alla eleverna och kan då ge den 

information som krävs för att alla elever ska kunna genomföra matematikuppgifterna. 

Det gäller också här att läraren har kunskap i om hur allt fungerar och kan använda sig 

utifrån sina erfarenheter och kunskaper så att det inte brister när det kommer till 

användningen av digitala verktyg. När det kommer till att bedöma eleverna kan lärare 

bedöma sina elever var de än befinner sig. De måste inte skicka in något utan det gäller 

bara att gå in i bloggen, Google docs och läsa vad eleverna har gjort och skriva 

feedback och feed-forward för att eleven ska kunna arbeta vidare med sina uppgifter i 

matematik. I Google kalkylark kan man som lärare strukturera upp uppgifter i 

matematik som eleverna kan lösa med olika representationsformer (Sweeny, 2010).       
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4.3 Modeller på hur man genomför en undervisning med hjälp av IKT 

Rosa Maria Bottinos publikation (2004) förmedlar tre olika modeller på hur en lektion 

med IKT-användning ska byggas upp. De tre stegen som krävs för att genomföra 

lektionen med IKT är: The transmisson model, The learner centred model och The 

participative model. 

 

The transmisson model är när man använder sig av IKT som en metod att öva elevers 

färdigheter och styrka de elever som är lite svagare. Lärare gör detta genom att 

kombinera övningar i matematik efter vad eleven behöver träna på.    

 

The learner centred model menas med att eleverna själva får undersöka och hitta rätt 

svar i miljöer som är anpassade för inlärning. Denna miljö inkluderar sökmotorer, spel 

och liknande som går ut på att man måste finna svaret på frågor. Denna modellen är den 

modellen som enligt Bottino (2004) används minst då den krockar med den traditionella 

synen på lärandet där spelandet och användningen av olika spel inte är inkluderat. 

 

The participative model går ut på att man använder sig av IKT på ett sådant sätt som gör 

att alla elever blir engagerade i studien annars är studien till liten nytta. Men om det 

används på ett engagerande och kunskapsrikt sätt från lärare så följer ofta eleverna efter 

och skapar själva engagemang bland varandra. Denna modell är säger att man ska 

använda IKT som ett stöd för att skapa ett aktivt klassrum vilket man kan göra med 

hjälp av de två ovanstående metoderna.   

 

5 Teori 

Studien kommer att ligga närmast den fenomenologiska forskningen. Denscombe 

(2016) skriver att i fenomenologi ska forskaren se problemet genom andras ögon, vilket 

vi försöker göra i denna studie eftersom vi strävar efter att få reda på utifrån våra 

frågeställningar: 

 Vilka för- och nackdelar berättar lärare att det finns med IKT i undervisningen 

inom matematik från ett lärarperspektiv? 

 Vad säger lärare att den har för egna val till att använda eller inte använda IKT i 

sin undervisning? 
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Den teori vi tar mycket stöd ur är Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK). TPACK demonstrerar väl det vårt syfte och frågeställning ska undersöka 

därför att vi vill komma åt lärares egna kunskaper, åsikter och uppfattningar om IKT 

och dess användning och visa hur lärarna vi intervjuade att utifrån sina egna synsätt 

anknyta till IKT. (Att välja att inte använda IKT i sin undervisning är också en 

ståndpunkt att ta men vi vill då också får reda på varför man inte använder sig av IKT). 

Med denna teori delar man in lärares kunskaper i klassrummet i tre delar: 

 

1. Content knowledge (CK), Innehållet om vad lärare ska lära ut och förståelsen 

vad det handlar om.  

Exempel: CK menas vilken akademisk kunskap lärare besitter inom området, i 

detta fall matematik.   

2. Pedagogical knowledge (PK), Kunskapen i hur man ska lära ut det didaktiskt 

och förståelsen till att eleverna klarar av att ta till sig ny kunskap som lärare ger 

dem. 

Exempel: En lärare som bara har TK är väldigt pedagogisk och har antagligen en 

bra relation till sina elever men saknar kunskap om både det som lärare ska 

undervisa om samt IKT som finns tillgänglig.  

3. Technological knowledge (TK), TK står för tekniskt kunnande hos lärare och 

hur lärare använder sig av IKT i lärandesituationer 

Exempel: Om en lärare bara har TK betyder det att lärare inte har någon kunskap 

om sitt ämne eller att kunna pedagogiskt förmedla det men har en bra kunskap 

och kan ta hjälp av IKT i klassrummet. 

 

Det man ska sträva efter är att uppnå kunskap inom alla de tre områden och uppnå 

TPACK, som är en kunskapskombination av de tre områden. Man ska ha kunskap om 

det man ska undervisa inom och att man förmedlar informationen pedagogiskt och tar 

hjälp av sitt tekniska kunnande och utnyttjar de hjälpmedel som finns till hands. 

 

Dessa tre delar är kunskapen hos en lärare och visar vad som krävs för att en lärare ska 

klara av att använda sig av IKT i sin undervisning. Bild vill stärka argumentet för 

kunskap hos lärare och visa att därigenom ska lärare kunna handskas och använda sig av 

IKT på ett korrekt sätt som eleverna kan dra nytta av. Det är mittpunkten av CK, PK 
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och TK som den rätta användningen kommer fram och TPACK bildas hos lärare. Man 

kan också kombinera två av de tre kunskaperna för att få fram information men då vill 

vi se om det är hållbart i en lärandesituation och varför lärare har valt att använda sig av 

de två sätten. Med TPACK  kan vi under våra intervjuer se om det lärare säger stämmer 

överens med vad kunskap ska vara och inte vara inom IKT (TPACK, Dr. Matthew J. 

Koehler, 2011). 

 

 

http://tpack.org; Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org. 

 

6 Metod 

Vår studie kommer att grunda sig i data från intervjuer med lärare om deras IKT-

användning samt åsikter och kunskaper om dess användning i 

matematikundervisningen. Vi kommer utgå från skolor där de nämner på sin hemsida 

att de arbetar med IKT inom skolan. 

 

6.1 Urvalsproceduren och metod 

Vi kontaktade lärarna på skolorna och berätta om vår studie och om de vill bli 

intervjuade. Vi har valt att fråga mer generella frågor om IKT under intervjuerna och 

inte fokusera på en specifik åldersgrupp hos lärare.  

 

6.2 Etiskgrund 

Vi kommer att använda oss av den tredje varianten i informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) där man har en aktivt deltagande intervju. Detta innebär att 

http://tpack.org/
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intervjupersonen, i detta fall lärare, kommer att bidra aktivt med information om IKT 

och sitt synsätt på IKT. Respondenterna kommer att informeras om att ingen annan 

kommer höra intervjun än de som deltar, men att en transkribering av intervjun kommer 

finnas tillgänglig att läsa. Vi har frågat alla deltagare som deltar i intervjuerna om de 

samtycker till en intervju. Eftersom det är myndiga personer som intervjuas är ett 

godkännande från dem tillräckligt då inga frågor är personliga, etniska eller kränkande. 

De lärare som deltar i intervjuerna har rätten att bestämma på vilka villkor de vill delta 

och kan avbryta sitt deltagande när de vill under processen. I studien kommer vi inte 

nämna namn på varken personer, skolor, områden eller något som kan kopplas till 

respondenterna. Detta är ett krav för att visa på att studien inte kommer att kränka en 

person eller påverka dennes vardag på något sätt. All information som används från 

intervjuerna har klartecken från respondenterna att användas i studien och de personer 

som väljer att delta ska få en kopia av den här studien så att de kan läsa igenom det vad 

som tagits från intervjuerna och se till att deras ord stämmer överens med vad de har 

sagt under intervjun. Det är alltid bra att återkomma till respondenterna då det är dem vi 

tar information ifrån och se till så att de känner sig trygga med det som publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

De ovanstående punkterna är hämtade från Vetenskapsrådets publicering 

Forskningsetiska principer (2002). Vi strävar efter att göra studien anonym för de som 

deltar och ingen av respondenterna kommer att få känslan att något som de säger kan 

kopplas tillbaka till dem. Innan intervjun kommer deltagande respondenter informeras 

om de olika kraven samt godkänna dem vilket minskar senare komplikationer och 

undviker missförstånd. 

 

6.3 Insamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju, det innebär att vi har 

strukturerade frågor som vi har skrivit ner på förhand och följer under intervjun men vi 

vill också få fram lärarnas egna tankar kring IKT så vi kommer att släppa på strukturen 

så dessa tankar kommer fram. Fråga 1 och 2 bygger på lärares egenskap och kunnande 

om IKT i allmänhet, för att få grunden i intervjun. Fråga 3 till 5 går djupare inpå lärares 

kunskaper och erfarenheter om IKT-användning inom matematik. Fråga 5 användes för 

att förtydliga lärares egna kunskaper och syn på sin matematikundervisning med hjälp 

av IKT. Vilka färdigheter har lärare enligt sig själv, hur bra tekniskt kunnande har lärare 
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enligt sig själv och hur de anser att deras pedagogik passar in när det kommer till IKT 

inom matematik. Vi bad sedan lärarna att själva peka ut hur de anser att de ligger till i 

TPACK. 

 

1. Lärares syn på IKT i undervisningen, exempelvis smartboard eller pekplattor. 

2. Brukar du använda dig av IKT i matematikundervisningen? 

Vilken sorts? 

Ser du några för- eller nackdelar med det, vilka är dem? 

3. Hade du velat ha mer IKT-material i matematikundervisning? 

I så fall, vilket då och hur skulle du använda det? 

4. I helhet, vilka för- och nackdelar ser du med IKT i matematikundervisning? 

5. Visa TPACK och fråga var de ser sig själva. 

Varför? 

 

Vi utgår från Denscombe (2016) där han skriver att man ska ha en öppen intervju där 

informanten får tala fritt och utveckla sina synpunkter. Vi vill inte påverka intervjuerna 

för mycket men vi har självpresentation som en del i intervjueffekten (Denscombe 

2016). Det gäller att hålla en neutral fasad men ändå visa känslor och inte hålla 

intervjun kall så att vi stöter bort lärarna. Det viktiga är att få fram ett onyanserat svar 

från respondenterna och frågeställaren ska hålla sig neutrala i frågan. Vår syn i 

sammanhanget är irrelevant och ska inte påverka den syn som lärarna vi intervjuade har 

eftersom studiens syfte och frågeställningar är att ta reda på lärares perspektiv av IKT-

användning i matematikundervisningen. Under intervjuerna ska vi ha i åtanke att 

fokusera på vad lärarna säger och vad de inte säger under intervjun. Det är en svår tanke 

att ha “vad säger inte personen nu” det är därför viktigt att fråga den man intervjuar om 

man kan återkomma med ytterligare frågor om något kommer upp i efterhand. 

 

6.4 Analysmetod  

Vår analysmetod bygger på kvalitativmetod då vi gått ut till skolor och intervjuat tre 

verksamma lärare om deras kunskap, åsikter om- och uppfattningar av IKT. Vi tog stöd 

från TPACK då den teorin innehåller olika steg som visar lärares färdigheter och 

kunskaper inom IKT och matematik. När vi sedan kombinerar dessa två så kan vi 

placera in lärare och se hur de kan förmedla matematikkunskaperna till elever med hjälp 

av eller utan IKT. Vilka färdigheter har lärare enligt sig själv, hur bra teknisk kunnande 
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har lärare enligt sig själv och hur de anser att deras pedagogik passar in när det kommer 

till IKT. Vi bad sedan lärarna att själva peka ut hur de anser att de ligger till i TPACK. 

Alla tre pekade på att de hade pedagogiskt kunnande och innehåll kunnande och var på 

väg upp till mitten av TPACK där de har uppnått alla krav för TPACK (http://tpack.org, 

2012). 

 

7 Genomförande 

Vår studie började med att hitta relevant tidigare forskning som vi kan bygga vidare på 

och ta avstamp ifrån när vi intervjuar och lärares perspektiv på IKT. Vi har valt artiklar 

och litteratur som visar och styrker vår studie utifrån olika portaler så som t.ex. ERIC 

och OneSearch. OneSearch var den som var tydligast då man fick upp alternativ från 

olika portaler och slipper då söka runt på alla efter publikationer av avhandlingar och 

artiklar. För att få fram dessa tidigare forskningsdokument använde vi sökord som; 

mathematics 83 884 980 träffar, ICT 63 145 träffar, ICT-based learning 434 träffar, IKT 

83 884 980, Matematik* IKT . Vi hade mycket forskning att gå på då detta var väldigt 

aktuellt i samhället och fick fram ett stort urval av avhandlingar och artiklar. Eftersom 

vi kopplar IKT med matematik så började vi sålla ut artiklar som behandlade både 

matematik och IKT, men kom sedan på att de som bara behandlade en av de två delarna 

för att vi skulle kunna använda det till att styrka varför vissa lärare väljer att använda 

IKT på ett sätt och andra på ett annat sätt eller inte alls använda sig av IKT i sin 

undervisning.  

 

Från skolverket har vi valt artiklar som strävar efter att visa på hur och varför man ska 

använda sig av IKT i undervisningen. Skolvärlden vill att undervisningen ska inkludera 

mer IKT i undervisningen men det är inte lätt för mindre kommuner att inkludera IKT 

på sina skolor utan får genomföra matematikundervisningen med en liten tillgång till 

IKT.  

 

I en personlig intervju kommer intervjupersonernas synpunkter och tankar fram som gör 

det lättare att se vad de menar med deras idéer (Denscombe, 2016:267), i detta fall 

synen på IKT i matematikundervisning. Metoden för att hitta lärare som vill ställa upp 

på intervjuer genomfördes på följande sätt. Vi började med att titta vilka skolor som 

skrev öppet på sin hemsida att de använde IKT i sin undervisning. De skolor som 

verkade intressanta mejlade vi, vi använde också tidigare kontakter och efterfrågade om 
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intervju som vi visste hade en relation till IKT. Eftersom att det var många lärare som 

inte kände att de hade tid på grund av nationella proven var det till en början svårt att 

hitta respondenter. Till slut fick vi tag i tre lärare som ställde upp att träffas på en 

intervju, dessa lärare togs ifrån olika skolor för att få en mer varierad och faktisk bild 

hur IKT-användning och tillgång ser ut. Det blev ett bekvämlighetsurval eftersom lärare 

i början inte var villiga att ställa upp på intervjuer och vi var tvungna att ändra i vårt 

urval på grund av tidsbrist. Till följd av detta transkriberades alla intervjuerna och en 

sammanställning av vad respondenterna säger. Med detta kan vi analysera och koppla 

till tidigare forskning och till studiens syfte och frågeställning om bland annat 

respondenternas syn på IKT-användningens för- och nackdelar. 

 

Vid första intervjun fick strukturen göras om då lärarna ville bli intervjuade 

tillsammans. Då gjorde vi en parintervju med två lärare där de fick svara på samma 

frågor som de skulle ha fått om de var ensamma. Detta resulterade i att de tog hjälp av 

varandra när de skulle svara på frågorna och kunde därför styrka sina argument till att 

komma fram till hur och varför de använde IKT samt peka ut exempel för varandra de 

själva kanske inte hade tänkt på. Namnen på de som blir intervjuade har tagits bort samt 

eventuella namn på kollegor som nämnts och lärare har blivit döpta till lärare 1 (L1), 

lärare 2 (L2) och lärare 3 (L3).  

 

 

 

8 Resultat & Analys 

Vi börjar med att presentera resultatet genom att sammanställa svaren från intervjuerna 

som var relevanta utifrån forskningsfrågorna. Som vi sedan med hjälp av TPACK 

analyserade vad lärarna berättat under intervjuerna. Här efter sammanställer våra 

viktigaste resultat och drar slutsatser. 

 

8.1 Vilka för- och nackdelar berättar lärare att finns det med IKT i 

undervisningen inom matematik från ett lärarperspektiv? 

Både L1 och L2 håller med varandra att de ser mest fördelar med IKT i 

matematikundervisningen, “Jag ser bara fördelar” - L1 (2016-12-05). “Nackdelen är att 

det är så begränsat och det har jag stört mig på att det är så olika på skolor.” (L2, 2016-



  
 

13 

12-05) fyller L2 ut med och menar att det varierar vilken tillgång olika skolor har till 

IKT, vilket L2 ser som en nackdel. L3 berättar även i sin intervju att man måste anpassa 

undervisningen då inte IKT-materialet räcker till helklass “[s]en har vi ju tillgång till sju 

sådana [surfplattor så att det räcker ju inte.”(L3-2016-12-06). L3 fortsätter “[d]et sker 

lätt att någon hänger på någon annan sen sitter jag lite passivt, jag behöver ju inte tänka 

själv för det gör ju du då” (L3-2016-12-06) L3 menar då att det är viktigt att planera 

lektionen efter tillgången till IKT för att kunna skapa en bra lärandemiljö där alla elever 

är aktiva. En stor fördel som både L1 och L2 instämmer om är hastigheten att snabbt, 

som lärare eller elev, kan hitta information genom IKT, “och att det går snabbt, man kan 

kolla upp på en minut var Färöarna ligger” (L1, 2016-12-05). Då L1 och L2 får frågan 

om snabbheten är den största fördelen svarar de enstämmigt “Ja”. L2 säger: “eleverna 

får snabb respons och det gillar eleverna. De ser det inte som en mattelektion de sitter 

och lär sig matematik med ett spel.”  

 

Vi frågade om de fick fria händer, vilken IKT skulle de vilja använda sig av inom 

matematiken. L2 svarade snabbt “datorer”, L1 fyllde då på med att alla eleverna skulle 

ha en dator i bänken för att kunna plocka fram och användas under lektionerna. L3 säger 

en grund till att börja med är något som man måste bygga upp innan man kan låta en 

elev börja använda sig av en surfplatta. Med detta menar L3 att nackdelen är att elever 

som inte klarar av att räkna till tre ska inte tvingas utföra uppgifter som de inte klarar 

av. Vad är då svårigheterna för elever som inte är starka inom matematiken, klarar de 

inte av de lättare räkneövningar t.ex. tiotalsövergångar, hur ska man då som lärare 

kunna förvänta sig att de klarar av multiplikation. Man måste alltid se till sina elevers 

bästa och anpassa sin undervisning och det är en viktig punkt som lyfts här av L3.  

 

L3 svarar på vad hen kan se vilka för- och nackdelar med IKT inom matematik. Svaret 

blir att de inte har surfplattor till varje elev. Men det är detta ovanstående tillsammans 

med följande fråga som blir intressant. Frågan är “hade du velat ha mer IKT-material till 

matematikundervisningen, i så fall vilken sort och hur skulle du använda det?”. L3 

tyckte det blev svårt men svarade; jag skulle själv vilja lära mig för att klara av att hålla 

jämna steg med eleverna. L3 förklarar att om man inte håller jämna steg och utvecklar 

sin kunskap om IKT så är det lätt att gå tillbaka till det sättet man alltid gjort för att 

känna sig trygg. Samtidigt vill L3 utveckla sina kunskaper till att bli bättre så hen lyckas 

med att hålla jämna steg kunskapssteg inom IKT med sina elever och visa dem hur man 
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löser matematikuppgifter med hjälp av den IKT som finns tillgänglig. L3 berättar om 

hur hen skulle använda sig av surfplattor under lektionstid för att det skulle bli en fördel 

med IKT, det skulle vara ett verktyg för att förtydliga genomgångar och blir då en 

anknytning till TPACK. L3 vet hur man kan använda alla tre delarna av TPACK och 

använder därigenom sina tekniska kunskaper till fullo för att göra det förståeligt för 

eleverna. Men en sak som L1 och L2 har som tanke med den IKT de vill ha i sina 

klassrum är att eleverna ska bli mer självgående. De är inte riktigt säkra på hur de ska 

komma fram till viken sort av IKT som det kan vara men datorer är de båda med på att 

det är en bra idé att varje elev har i sina bänkar. Fördelen med IKT för L1 och L2s del är 

att de vill ha en dator till alla eleverna i klassrummet så att eleverna kan ta med sina 

datorer hem efter dagens slut och göra sina läxor eller titta på klipp till morgondagens 

lektion. De nackdelar lärarna ser med IKT i skolan är att de har svårt att begränsa vad 

eleverna använde IKT till. L3 kommenterar “När jag har en lektion i helklass är det 

omöjligt för mig att se till vad alla elever använder för [internet]sidor”. Hos L1 och L2 

är den stora nackdelen att de inte har tillgång till IT-support när tekniken krånglar. De 

har då ett nummer som de får ringa och om deras dator då inte är yngre än tre år så kan 

detta journummer inte hjälpa dem att åtgärda problemet.  

 

8.2 Vad säger lärare att de har för didaktiska val till att använda eller 

inte använda IKT i sin undervisning? 

De lärare vi intervjuat har nämner alla anledningar till varför de väljer eller inte väljer 

att använda sig av IKT i undervisningen. Exempelvis berättar L1 hur man kan använda 

Youtube eller liknande för att få hjälp med att gå igenom olika delar inom matematiken, 

då man med hjälp av antingen CD-skivor eller Youtube där man kan få en förklaring 

som gör att någon elev förstår som kanske inte tidigare hade hängt med. L1 ger eleverna 

flera infallsvinklar som göra det lättare för dem att förstå problemet och lära sig.  

 

Men något som alla lärare vi intervjuade var gemensamma om var att man inte skulle ta 

IKT för givet utan man skulle ha en didaktisk tanke med varför man valde att använda 

det. De pratar att använda det som ett komplement till den ordinarie undervisningen. L3 

säger att hon inte tror att det bara är att köpa en surfplatta till var och en av eleverna och 

sen kommer eleverna att lösa allt. Lärarna menar att om man ska använda IKT i 

undervisningen ska man ha en tanke vad eleverna ska få ut av det, inte bara för att det 

finns där som hjälpmedel.  
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L3 tar också upp ett exempel då IKT hade kunnat användas men L3 känner att det går 

lika bra att använda sig av mindre whiteboards där eleverna skriver ner och visar upp då 

lärare frågar efter lösningen på uppgiften. L3 nämner att detta val kan ha gjorts eftersom 

hen inte är lika aktiv användare av IKT som till exempel hens yngre kollega är och är 

mer bekväm med det man känner till. Här använder L3 whiteboarden som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen för att få se vad varje elev har svarat, L3 

menar då att om man väljer att använda sig av IKT ska det användas likt hur L3 

använder elevernas whiteboards, på ett kompletterande vis. L3 lyfter också vikten att 

kunna skriva för hand och att man ska kunna visa sina uträkningar, något som L1 

instämmer med att säga att  “[m]an ska inte ta bort handens kompetens utan de ska 

kunna båda.”, vilket ytterligare visar att lärarna menar att man ska välja att använda 

IKT när det passar in i undervisningen. 

 

Eftersom de lärare vi intervjuat alla tycker att de får för lite utbildning i IKT-

användning kan det också vara svårt att veta hur man ska använda det som finns 

tillgängligt och kan då vara svårt att veta om det finns tillfällen det hade varit dragit 

didaktisk nytta av att faktiskt använda det. L1 säger: 

 

“[a]ppar är viktigt att kunna använda men vi vet inte just nu 

eftersom vi inte har kommit fram till vad vi vill ha” 

 

vilket visar på att lärarna inte har kunskap att använda IKT till dess fulla potential och 

då kan man som lärare undgå att använda sig av IKT-verktyg som hade kunnat hjälpa 

elever. Då blir det didaktiska valet att inte använda IKT ett omedvetet beslut. Dessa 

beslut hade kanske kunnat gå att minska på om, som de lärare vi intervjuat säger, fått 

fler tillfällen till mer utbildning i att använda IKT och blivit uppdaterade på de aktuella 

IKT-verktygen. 

 

8.3 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna undersökning är att få reda på hur lärare upplever användningen av 

IKT i matematikundervisning. Vad har lärare för kunskaper inom IKT-användning i 

matematikundervisning och vilka för- och nackdelar lärarna ser med det. Det första 

intervjutillfället genomfördes som en gruppintervju med två lärare där vi utgick ifrån 
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våra intervjufrågor. Den första frågan var deras syn på IKT, Lärare 1 (L1) började med 

att berätta att de hade inte så stort utbud av IKT i sin skola utan de hade en personlig 

dator som var deras och inga av eleverna fick använda denna dator eftersom det var den 

datorn som styrde över projektorn som fanns i klassrummet. Hen fortsatte att förklara 

sin syn av IKT-användning bygger på att det är ett redskap som man kan använda för att 

visa filmer eller förtydliga för de som behöver andra lösningsstrategier när det kommer 

till matematik. L2 fyllde på med att IKT är bra för att fylla ut undervisningen då 

eleverna själva kan försöka och får svar direkt om de har gjort fel eller rätt på uppgiften 

eftersom eleverna får direktrespons av t.ex. surfplattan som ger rätt eller fel på elevens 

svar. Direktresponsen bygger mycket på att eleverna ska få rätt eller fel men vad kan 

man få ut mer av direktresponsen. L1 och L2 har inte tänkt på det stöd eleverna behöver 

när de sitter där med datorerna. L3 däremot vet sina begränsningar inom IKT och vill 

själv kunna hålla jämna kunskapssteg om IKT med eleverna för att inte låta någon av 

eleverna halka efter med sin inlärning. Detta stämmer in bra med vad vi letar efter med 

vår studie och ger svar på frågeställningen om, vilka för- och nackdelar finns det med 

IKT i undervisningen inom matematik från ett lärarperspektiv. Lärarna vi intervjuat till 

denna studie visar sig ändå positiva till användningen av IKT. Det som krävdes om de 

ska kunna uppfylla utdraget från riksdagen var att de behöver mer utbildning inom 

användning av IKT. Det som alla tre lärare sa var ett problem var pengar, inte bara 

pengar till IKT utan pengar till att utbilda personal inom användning av IKT. L3 sa att 

de fick runt tusen kronor per läsår. L3 tillade också att det inte var mycket pengar att 

röra sig med om man ska hinna med IKT-utvecklingen och känna sig säker och kunnig 

om de aktuella IKT-verktygen. 

 

Tidigare forskning beskriver hur man med hjälp av IKT kan stödja eleverna i sin studie 

och det är den delen lärarna i intervjun med L1 och L2 ser till att uppfylla. De vill göra 

det tydligt för sina elever men säger också att det är viktigt att eleverna får den 

personliga kontakten när det kommer till matematik då det inte fungerar att starta ett 

nytt kapitel i matematiken utan att genomföra en mänsklig genomgång där eleverna får 

ställa frågor för att utveckla sina kunskaper med hjälp av handledning av lärare.  

 

Skolverket skriver i sin rapport från 2015 om hur de digitala kompetensen inte ökar i 

samma takt som digitaliseringen av skolan, något stämde överens med informationen 

från intervjuerna. L3 svarar “[...]men absolut skulle ju jag behöva utveckla min sådana 
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kunskaper” när L3 svarade på frågan om IT-kompetens. Men det finns ett problem som 

L3 nämner i intervjun;  

 

“Man får ju se till att anmäla sig till kurser och så här som 

finns. Det får man vara lite sökande själv. För det skickar inte 

mig. Då får man vara med. Du jag har hittat en kurs här. Jaha 

har du varit på någon sån innan? Aa jag har varit på den. 

Jaha, ja, då får vi se. Då är det inte säkert. Då kanske jag har 

bränt mina pengar. Jag tror att det är en tusenlapp på ett 

läsår.” -L3 - 2016-12-06 

 

L3 nämner en ekonomisk aspekt som kan hämma lärares fortbildning av IT-kompetens 

och användning av IKT-verktyg, denna ekonomiska aspekt kan variera beroende på 

skola, eftersom om det kostar att gå på kurser eller föreläsningar som utbildar lärare 

inom IKT-användningen som hade kunnat vara till stor hjälp och utvecklat lärarnas IT-

kompetens i takt med digitaliseringen av skolan. Myndigheten för delaktighet lyfter 

vikten av att lärare ska ha kunskap att använda IKT till sin fördel för att kunna skapa ett 

hållbart lärande, vilket L3 menar blir svårt då L3 bara får välja mellan ett att delta i ett 

fåtal fortbildningar. Östling, Mats, Gisterå, Elsy-May & Lavsund, Margareta (2011) 

menar även det att det krävs en IT-kompetens för att användningen av IKT ska ge effekt 

samt att elever måste vara mogna nog att kunna använda IKT-verktygen i 

undervisningen. Alla lärare som blev intervjuade höll med om att de märker av ökning 

av IKT i klassrummet men att också som Skolverket (2015) nämner att tillgången till 

support är begränsad “Det vi faller på är att vi inte har en IT-tekniker här utan vi har 

bara ett nummer som vi kan ringa och har vi tur så är dator inte äldre än tre år så har 

vi ingen service på det utan då får vi klara oss själva.” då L1 och L2 berättar om den 

support som finns tillgänglig för dem. Myndigheten för delaktighet (2014) menar att det 

är viktigt att ha tillgång till support eftersom det är viktigt som lärare att kunna använda 

tekniken till sin fördel och skapa ett hållbart lärande, detta är svårt om tekniken krånglar 

och det finns ingen man som lärare kan vända sig till för hjälp. Något som Myndigheten 

för delaktighet (2014) menar på  att elever kan uppfatta stressigt då IKT-materialet 

krånglar. 
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“Då använder man mer olika program i matematiken. Det jag 

kan göra är att själv förklara, sen hämta klipp på Youtube så 

de får höra någon annan förklara det på ett annat sätt. Man  

kan också använda CD-skivan som finns till vårt läromedel 

där de också går igenom vissa saker också. då får de det från 

tre olika håll.” -L1, 2016-12-04 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) menar att det kan krävas för att eleverna 

ska kunna uppnå den kunskap att lösa uppgiften i till exempel sin matematikbok. Alla 

elever är individer och har individuellt behov av stöd och det är därför bra att kunna 

erbjuda varianter av stöd från IKT för att en elev ska hänga med på till exempel 

genomgången av en lektion (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). L1 menar att 

vissa elever behöver fler infallsvinklar för att förstå och hänga med i undervisningen, 

något som Specialpedagogiska skolmyndigheten styrker i artikeln Räkna med IT (2016).  

 

8.4 Analys 

Vår analysmetod bygger på kvalitativmetod då vi går ut till skolor och intervjuar 

verksamma lärare om deras kunskaper, åsikter och uppfattningar. Vi tog stöd från 

TPACK då den innehåller det vi undrar över. Stödet var att med TPACK så kunde vi 

visa hur verksamma lärare befinner sig inom IKT-användning i matematik och hur deras 

placering i TPACK påverkade deras matematikundervisning. Med detta menar vi hur de 

ser sig själva ur en kritisk synvinkel, påverkar det matematikundervisning utifrån att de 

väljer att använda sig av IKT i matematikundervisningen eller att inte använda sig av 

IKT i matematik. Vi placerade sedan in lärarna i TPACK-modellen för att visa hur det 

ser ut med användning, kunnande och attityd mot användning av IKT i matematik.   

 

8.4.1 Technological Knowledge 

Av det resultat vi fått kan man koppla mycket till technological Knowledge cirkeln i 

TPACK-teorin. L1, L2 och L3 ser mycket fördelar med IKT i matematikundervisningen 

men de ser avsaknaden och den ojämna tillgången till IKT-material som något negativt. 

Frågade vi dem vilka IKT-verktyg de helst skulle villa få tillgång till svarar de datorer, 

att varje elev ska få en egen. Men L3 poängterar något viktigt, att man ska ha kunskap 

om det IKT-verktyget man använder, som L3 formulerar det ”jag skulle själv vilja lära 

mig för att klara av att hålla jämna steg med eleverna.”. Att kunna se vart man själv 
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befinner sig inom technological Knowledge är viktigt så man använder IKT-verktyg 

man kan bemästra för att undvika krångel som, enligt myndigheten för delaktighet 

(2014), kan uppfattas som ett stressmoment av elever. 

 

De lärarna vi intervjuat känner sig trygga att använda de IKT-verktyg som finns 

tillgänglig på skolan när vi frågade vart de befann sig inom Technological Knowledge 

cirkeln men att det saknades kunskap, framförallt med nyare IKT-verktyg. Vi fick 

berättat för oss att det finns utbildning som lärare kan gå på för att få lära sig hur man 

använder nyare IKT-verktyg och kunna röra sig tekniskt kunskapsmässigt närmre 

TPACK. Lärarna vi intervjuat känner att de uppnår den technological Knowledge-delen 

med den IKT som finns tillgänglig för dem, så länge det inte uppstår några större 

problem. Men nyare IKT-verktyg saknar de kunskap om, som till exempel 

applikationer, L1 säger att det är viktigt att kunna använda applikationer men eftersom 

de inte har fått utbildning vet de inte vilka de ska ha och hur man ska använda dem på 

ett korrekt sätt. I den takt IKT förnyas och uppdateras krävs det att lärarna följer med i 

kunskapskurvan för att fortfarande känna att deras technological knowledge är i fas med 

deras pedagogical och content knowledge för att stanna i TPACK cirkeln. 

 

Ett till hinder som kan komma i vägen när man ska utbilda lärares technological 

knowledge är kostnader i både tid och pengar. L3 nämner att det kan vara svårt att 

komma iväg till utbildningar på grund av de tidigare nämnda resurserna det kostar, 

köper då en skola in nya IKT-verktyg är det oftast en stor satsning som kostar mycket 

pengar och har då kanske inte råd att ge den korrekta utbildning till alla lärare som ska 

använda det. Då sjunker technological knowledge hos de lärarna och uppnår inte längre 

att hamna i mitten av TPACK. För att uppnå technological knowledge måste skolan 

kunna erbjuda IKT-verktyg samt hur de verktygen ska användas för att lärare ska kunna 

kombinera denna kunskap med content- och pedagogical knowledge för att uppnå 

TPACK. 

 

8.4.2 Pedagogical Knowledge 

För att lyckas med den bra undervisning måste man ha ett pedagogiskt tillvägagångsätt 

och förmedla lektionens innehåll förståeligt med eleverna och ta användning av IKT-

verktyg genom sin technological knowledge på ett hållbart sätt. L3 berättar till exempel 

att eftersom de inte har en fulluppsättning surfplattor måste de planera deras lektioner 
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extra noga om de ska inkludera dem i undervisningen och då måste man använda sin 

pedagogical knowledge för att veta hur man ska kunna få alla elever engagerade samt 

sin technological knowledge om surfplattorna och hur de ska användas. I en sån 

situation räcker det inte bara att ha en bra technological knowledge utan man måste 

matcha den kunskapen med sin pedagogical knowledge och anpassa undervisningen och 

IKT-verktygen man använder till elevernas bästa. 

 

Man kan också använda sina pedagogical knowledge som en tolk mellan tekniken och 

eleverna, till exempel om man visar en instruktionsvideo på Youtube som förklarar ett 

matematiskt område som eleverna får kolla på och pausar emellan åt och diskuterar med 

eleverna vad det är som sker i videon för att hålla koll att de förstår och följer med i 

genomgången. L1 beskriver att man ger då eleverna flera infallsvinklar och utnyttjar 

både sin technological knowledge och pedagogical knowledge i sin undervisning. Det 

viktiga enligt vad lärarna säger är att ha en tanke bakom varför och vad eleverna ska få 

ut av att man inkluderar IKT i undervisningen, då förenar man sin pedagogical 

knowledge för att få eleverna aktiva och intresserade samt sin technological knowledge 

genom att låta eleverna använda IKT på ett hållbart sätt och inte bara som ett 

hjälpmedel. 

 

Om man använder IKT är lärares pedagogical knowledge viktigt för att kunna förmedla 

sin technological knowledge och förklara hur eleverna ska använda IKT-verktygen utan 

att halva lektionen försvinner på grund av bristande kunskap om IKT-verktygen. Man 

kan heller inte överlåta IKT helt till eleverna, utan man måste ha en relation mellan elev 

och lärare för att kunna uppskatta elevens kunskaper samt följa elevens utveckling. Bara 

för man byter ut matematikboken mot till exempel en surfplatta betyder det inte att 

eleven kommer prestera bättre, lärare måste kombinera sin pedagocical knowledge med 

både technological- och content knowledge för att skapa ett hållbart lärande för 

eleverna. 

 

8.4.3 Content Knowledge 

Av de tre delarna av TPACK kanske självklar men viktig del, man ska ha kunskap om 

det man lär ut, lärares akademiska kunskap inom området. En fördel som nämns av L1 i 

resultatet är hur kvickt man kan få tag i fakta tack vare IKT nu, är det något man är 

osäker på kan man snabbt ta reda på det. Men då tillkommer det andra risker som 
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källkritik och om den fakta man hittar stämmer, detta gäller även för elever som ger sig 

ut för att hitta fakta på internet. Det gäller då att ha technological knowledge och leda 

elever till pålitliga källor och lära dem att vara källkritiska. 

 

Har man som lärare en bra content knowledge och sen kan använda sin pedagogical 

knowledge för att förmedla den kunskapen samt ta hjälp från IKT och sin technological 

knowledge som kan underlätta för elever samt ge dem rätt stöd blir undervisningen 

hållbar och fungerar på ett effektivt sätt där lärare sammansätter och tar stöd av 

TPACK-teorin. Man kan säga att varje del av TPACK är viktigt men kan inte på egen 

hand skapa ett hållbart lärande utan man måste kombinera dem och då lyckas skapa en 

undervisning där man utnyttjar alla hjälpmedel som kan underlätta undervisningen för 

både elev och lärare. 

 

9 Metoddiskussion 

Vår metod bygger på fenomenologisk forskning där vi är ute efter kärnan hos lärare och 

deras användning av IKT. Detta gjorde vi genom att försöka ta kontakt med skolor och 

lärare som var villiga att ställa upp på intervjuer. Men vi var sent ute och fick flera 

lärare som tackade nej på vår förfrågan om intervju för att de hade fullt upp med 

nationella proven. Det vi skulle ha gjort är att skicka ut tidigare innan de nationella 

proven började för att försäkra oss om att vi hade lärare som var villiga att genomföra 

intervjuer. Detta löste sig då vi fick göra ett bekvämlighetsurval där vi frågade lärare vi 

har haft kontakt med tidigare och det resulterade i en parintervju och en individuell 

intervju. Detta gjorde att undersökningen blev begränsad och resulterade i att vi inte fick 

all information som vi skulle vilja ha för att göra en bredare studie och till exempel 

inkluderat om lärares ålder påverkade IKT-användning. Med de intervjuer vi 

genomförde fick vi information som gjorde att studien blev genomförbar. I en fortsatt 

studie skulle vi också kunna titta på elevers uppfattning om hur de handskas med IKT 

inom matematik. Lärarna fick svara på frågor som handlade om deras kunskaper och 

aspekter om IKT-användningen i deras undervisning i matematik. Vilka åsikter hade 

lärarna kring IKT och matematik, det resulterade i att vi kom in till kärnan av vad 

lärarna ansåg att skolor behöver för att använda sig av IKT inom matematikämnet och 

hur skolor kan gå tillväga för att utveckla sin IKT-kompetens i matematik.      
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Studien som den är nu är generaliserbar eftersom det är lärare som uttrycker dessa 

åsikter och hur deras svar från intervjuar kan kopplas till litteratur som berör IKT-

användningen i matematik. Hade man fortsatt och fördjupa sig inom studien hade man 

kunnat bevisa en större generaliserbarhet eftersom man då kan kolla med lärare runt om 

i hela Sverige och få en större bild av hur det ser ut. 

 

10 Resultatdiskussion  

I vårt resultat kom vi fram till att det finns skillnader om vad lärare anser IKT till att 

vara och vad man kan använda IKT i matematik till. Enligt tidigare forskning och 

artiklar finns det en klar bild till hur man ska använda sig av IKT i skolan. Men när man 

hör vad lärares kunskaper och antaganden gentemot IKT i matematik förstår man att 

utvecklingen av IKT behövs inom skolorna. Det som anses vara bra med IKT är att det 

blir bättre sammankopplade och underlättar i den mån lärare ska klara av sin 

undervisning. Med det menar vi att IKT i matematikundervisningen underlättar då det 

finns mycke appar, spel, e-böcker och program som eleverna kan använda sig av. Man 

samlar ihop alla information och nerskrivningsmaterial på ett ställe både för att 

underlätta för sig själv och för eleverna. Däremot om lärare inte har kunskap om IKT-

användningen och programmet som ska användas kan det kännas förvirrande för 

eleverna. När L1 och L2 beskriver sina kunskaper kring IKT känns de självsäkra men 

säger samtidigt att deras teknik är föråldrad:  

 

“Det vi faller på är att vi inte har en IT-tekniker här utan vi 

har bara ett nummer som vi kan ringa och har vi tur så är 

dator inte äldre än tre år så har vi ingen service på det utan 

då får vi klara oss själva” (2016-12-05). 

 

Kunskapen finns tillgänglig att dela ut men utan lämplig teknik som lärarna kan 

använda sig av blir de bekväma och väljer att förhålla sig till den teknik de redan kan. 

Eftersom det är dyrt att köpa in ny IKT-utrustning faller det ofta bort att utbilda lärarna 

att använda de nya IKT-verktygen. Vi fick reda på under intervju två att det finns ett 

stort utbud av kurser för lärare att vidareutveckla sina kunskaper inom IKT men en än 

gång faller det på att skolan inte har det kapital som krävs för att lärarna ska få gå på 

dessa kurser.  
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L3 säger att hen inte har det samma intresse gentemot IKT som hens yngre kollegor då 

L3 väljer att genomföra sin undervisning som hen känner sig van med och väljer att inte 

inkluderar IKT i matematikundervisningen. Det är en faktor som spelar in då intresse 

och lärande ligger nära, med det menar vi att lärare inte alltid väljer att vidareutbilda sig 

inom IKT för att intresset inte finns där. L3 berättar: “Man får ju se till att anmäla sig 

till kurser och så här som finns. Det får man vara lite sökande själv. För de skickar inte 

mig”, saknas då ett intresse hos lärare kan de IKT-verktyg som skolan köper in inte 

utnyttjas till dess fulla potential. L3 nämner också att hennes kollega har en nyare 

utbildning där och fått med sig praktiska övningar då man kan inkludera IKT i 

undervisningen.  

 

När det kommer till lärarnas didaktiska val kring IKT finns det ändå punkter som visar 

att de gör sitt bästa för att uppfylla de krav som riksdagen/regering ställer på dem, t.ex. 

De använder sig av IKT för att vidga sin undervisning med rörliga bilder och filmklipp 

från Youtube, de kan ta fram information och visa via en projektor för hela klassen 

istället för att ta lektionstid ifrån eleverna om de skulle skrivit upp allt på tavlan. Detta 

visar än en gång på att lärarna har vidareutvecklat sina kunskaper och L2 säger också att 

hen inte kan förstå hur hen har kunnat bedriva undervisning tidigare utan tillgång till 

datorer.  

 

När det kommer till användning av IKT inom matematikundervisningen så ser alla tre 

lärare en stor förbättring. De syftar på pedagogiska matematik applikationer och 

program. L1 och L2 pratar om matematiska spel som gör att eleverna gör matematiska 

uträkningar utan att tänka på det eftersom det framstår som ett spel där eleven även får 

direktrespons. Alla tre lärarna vi intervjuade är tydliga med att nämna att eleverna 

behöver en grund inom de räknesätt som spelet berör och detta är något som lärare 

måste ha i åtanke innan vi startar upp en ny aktivitet inom matematiken. Man kan inte 

bara slänga in elever i något utan att ha en gemensam genomgång med eleverna och ge 

dem en grund som de kan växa på eller som L3 beskriver det,  

 

“[...]jag kan inte lämna någon utanför för då sjunker ju dem, 

speciellt i matematik. Jag brukar säga att det är som att bygga 

ett hus, man kan inte börja med taket för då rasar hela huset.”. 
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Detta är något för alla lärare att tänka på som Bottino (2004) också skriver om att 

eleverna kan välja själva vilken nivå de vill genomföra matematikspelet. Det kan också 

vara att lärare väljer vilken nivå av matematik som eleven ska öva och bygga upp sin 

färdighet inom. 

 

Det lärare säger är att IKT-användning är ett bra verktyg, framförallt i matematik tack 

vare alla program som till exempel appar på surfplattor. Men IKT-verktyg anses också 

som ett problem då lärare ofta känner sig inte tillräckligt kunniga att på ett hållbart vis 

använda IKT i undervisningen. I matematik kan lärare till exempel, pedagogiskt, visa 

geometriskaformer för elever men där tar kunskapen slut och läraren i fråga återgår till 

exempelvis matematikboken som är känt sen tidigare. Om IKT-användning ska bli 

hållbart i undervisningen gäller det att lärare får tillgång till utbildning och den kunskap 

att använda IKT på ett hållbart vis inom sitt arbetsområde.  Forskningen idag visar på 

att skolor ska använda sig av IKT inom matematiken för att underlätta både för elever 

och lärare. Men problemtet uppstår när det kommer till verksamheten. I dagens läge har 

inte lärare den kunskap som krävs för att kunna använda IKT i matematik på ett sätt 

som gynnar alla elever. Undervisningen blir att kanske kunna visa en film eller spela ett 

spel på en app utan uppföljning. Som lärarna sa så finns det kurser de kan gå på men har 

inte tiden eller kapitalet för att kunna genomgå dessa kurser. 

 

 

11 Populärvetenskaplig sammanfattning  

Bakgrunden till denna studie var att vi ville ta reda på varför IKT inom matematik 

användningen i skolor i Sverige har stannat av. Vad kunde det bero på och hur anser 

lärarna själva att deras kunskaper var en faktor i detta. Intresset för IKT och hur man 

som lärare kan använda sig av IKT är ett intresse hos oss och vi har lärare i fokus för att 

det är deras kunskaper som är viktiga när det kommer till inlärning så att man fångar in 

hela klassen och inte bara ett fåtal av eleverna under sina instruktioner och 

genomgångar.  

 

Syftet är att undersöka lärares åsikter och kunskaper om användning av IKT i 

matematikundervisningen i årskurs 4–6.  
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När vi gick in och tittade efter tidigare forskning kom vi fram till att det finns inte så 

mycket som kopplar samman IKT och matematik men det finns otroliga mängder med 

forskning kring IKT. Så vi lyckades sålla ut och begränsa sökningarna med sökorden 

ICT-based learning, och lyckades hitta forskning om hur man kunde använda sig av 

IKT under lektioner och kunna koppla det till matematiklektioner. Vi har också använt 

oss av olika artiklar om IKT och utdrag från regeringen där vi får reda på hur regeringen 

vill att IKT användningen ska gå till.  

 

Vår empiri har samlats in vi intervjuer med lärare. Vi har varit ute på skolor och samlat 

in vad lärare kan och vilka kunskaper och åsikter de har till att använda IKT inom 

matematiken. Det blev en parintervju och en enskild intervju med lärare. Sedan 

transkriberade vi intervjuerna för att sedan använda dem i vårt resultat för att kunna 

reflektera och analysera vad det är tidigare forskning säger mot hur lärare uppfattar IKT.  

 

Resultatet visar att svenska lärare har beroende på vart i Sverige de är verksamma 

problem med att kunna utöka sina kunskaper kring IKT för att kapitalet på skolorna inte 

räcker till. Resultatet visar att lärarna är sugna på att utbilda och lära sig om ny IKT, 

men bristen på IT-support och som sagt tidigare kapital gör att lärarna inte klarar av att 

uppnå de krav regeringen har.  

 

Vår slutsats är att för att kunna fortsätta med utvecklingen av IKT användning inom 

matematik måste kommuner våga satsa på att ge lärarna kunskaper så de ligger över 

elevernas kunnande så gått som det går. Utan detta så kommer Sverige att halka efter på 

grund av att vi inte valt att engagera oss i att kombinera IKT med matematik och kanske 

visualisera för eleverna hur man gör med IKT.  

 

Vi har analyserat vårt resultat genom TPACK där vi ställer samman de fyra olika 

områdena för att nå fram till hur det ser ut i Sveriges skolor. 
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13 Bilagor 

 

13.1 Bilaga 1 

 

1. Syn på IKT i undervisningen, exempelvis smartboard eller pekplattor. 

 

2. Brukar du använda dig av IKT i matematikundervisningen? 

-          Vilken sorts? 

-          Ser du några för- eller nackdelar med det, vilka är dem? 

 

3. Hade du velat ha mer IKT-material i matematikundervisning? 

- I så fall, vilket då och hur skulle du använda det? 

 

4. I helhet, vilka för- och nackdelar ser du med IKT i matematikundervisning? 

 

5. Visa TPACK och fråga var de ser sig själva. 

- Varför? 

 

Intervjun kommer att vara semistrukturerad bara för att inte låsa lärares tankar om IKT 

utan låta alla tankar komma fram om hur användning, kunskap och lärande i 

undervisningssituationen fortlöper.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Bilaga 2 

Intervju med lärare 1 och 2. 

Vi har tagit bort alla namn och gjort intervjun anonym för att inte utsätta lärarna som 

deltog i denna intervju för något. 

 

Hur använder ni IKT i er undervisning? 

 

L1- Det jag använder är att titta på filmer och sånt där, det är då man använder det som 

mest. man hämtar från AV -media eller från Youtube. dom få Ipadsen vi har använder 

vi mest som sökmotorer. Det är i stort sätt det enda. Vi har ju inte så mycket. Nu kan 

man ju använda dem (ipadsen) till att skriva ut, använda dem som en skrivmaskin. 

Datorer har vi inga! 

Intervjuare - Det är bara för läraren? 

 

L1 Ja! Vi har ju bara våra egna och den får de (eleverna) inte ha. 
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L2 - jag förstår inte hur jag har kunnat bedriva undervisning innan datorerna fanns, för 

nu är det så när någon ställer en fråga då kan jag bara vända mig till datorn och slå upp 

det direkt. Och att eleverna själva kan göra det, det har förändrats mycket under de åren 

jag har varit lärare. 

 

L2 - Jag har till och med mejlat hem småfilmer så att eleverna kan titta på dem innan 

lektionen för att underlätta till lektionen.  

 

L1 - eleverna kopplar mycket bättre nu. När de använder alla sinnen och det gör att de 

tar till sig det lättare. En del är starkare på att lyssna och en del är starkare på att se 

uppgifterna. Alla har ju datorer hemma nu så att det blir lättare för dem att titta på det 

hemma än att alla ska sitta på lektionen och titta. De kan göra PP-presentationer och 

sådant hemma nu. Yes vi har ju inte så mycket att säga om det eftersom vi inte har så 

mycket. 

 

Intervjuare - sen har vi fråga två: I matematikundervisningen brukar ni använda er av 

någon form av IKT där? 

 

L2 - Jag gör ju det, det finns ju så att man kan visa vinklar, gissa vinklar. Fördelen med 

det är att dem kan gissa och testa. Tallinjen kan de gissa punktens läge och gå ner till 

hundratal och tusental. Men fast de har fått testa detta har vissa svårt när man går 

igenom det på tavlan efteråt. Det ser aldrig lika ut på papper som det gör på ipaden. 

 

L1 - Då använder man mer olika program i matematiken. Det jag kan göra är att själv 

förklara, sen hämta klipp på Youtube så de får höra någon annan förklara det på ett 

annat sätt. Man kan också använda CD-skivan som finns till vårt läromedel där de också 

går igenom vissa saker också. då får de det från tre olika håll. 

 

L2 - han låter ju ännu tråkigare än dig och då får vi kredd för det. När man för första 

gången använder det och slipper rita upp det på tavlan och underlättar när man ska rita 

streck på tavlan. Men jag vet inte om de lär sig mer. 

Intervjuare - för och nackdelar 
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L1 - Jag ser bara fördelar 

L2 - Nackdelen är att det är så begränsat och det har jag stört mig på att det är så olika 

på skolor. 

 

L1 - Fördelen är ju att barn med svårigheter får hjälpmedel och att det går snabbt man 

kan kolla upp på en minut var färöarna ligger 

Intervju - Den största fördelen är då att det går snabbt? 

 

L1 och L2 - Ja 

 

L1 - tekniken går framåt och det ska man inte bromsa 

 

L2 - eleverna får snabb respons och det gillar eleverna. De ser det inte som en 

mattelektion de sitter och lär sig matematik med ett spel. 

 

Intervju - Det är olika på olika skolor. Om ni fick välja vad är det ni eftertraktar för 

någon IKT. 

 

L2 Datorer. 

 

L1 - Att alla har något i bänken som de kan ladda när de har dem i bänken. 

 

L1 - appar är viktigt att kunna använda men vi vet inte just nu eftersom vi inte har 

kommit fram till vad vi vill ha. 

 

L1 - Något som gör att eleverna blir mer självgående. 

 

L2 ja! 

 

Intervju - Helhet i stort vilka för- och nackdelar kan du se? 

 

L1 Mer individuellt och det är inte bra. Alla håller på med sina mobiler och de pratar 

inte med varandra. 
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L2 - Om de har fri tillgång till internet hela tiden kan de lägga upp foton och sprida 

saker. Du lurar inte mig när du sitter och spelar. Det är ett hjälpmedel. 

 

L1 - Man ska inte ta bort handens kompetens utan de ska kunna båda. 

 

L1 - Det vi faller på är att vi inte har en IT-tekniker här utan vi har bara ett nummer som 

vi kan ringa och har vi tur så är dator äldre än tre år så har vi ingen service på det utan 

då får vi klara oss själva. 

 

Intervju - Här har vi en bild som jag kommer att förklara. Detta är vår teori TPACK och 

den bygger på lärarens kompetenser inom IKT användning i skolan. Den är indelad i tre 

områden Technikal knowledge , Pedagogical Knowledge och Content Knowledge. Det 

vi undrar är hur tycker ni att ni ligger till i denna Teori Där mitten här symboliserar att 

ni har full förståelse för alla och ni vet hur ni använder dem tillsammans. 

 

L1 - Oh, det är svårt men detta var kunskapen om ämnet (pekar på Content) 

 

Intervju - Ja 

 

L1 - då skulle jag säga att jag ligger mittemellan dessa två (Content och pedagogical) 

men är på väg mer och mer upp mot mitten. 

 

L2 - Jag skulle nog säga att jag ligger ungefär på samma. Men med lite mer kunskap 

skulle vi båda komma upp till mitten. 

 

Intervju - Tack 

 

Intervju avslutades 
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13.3 Bilaga 3 

Intervju med lärare 3.  

Intervju två, bytt namn för att hålla anonymitet på intervjuperson, kommer kallas för 

Kim och eventuellt nämnda kollegor eller elever. 

Intervjuare: Hej, vi kommer ställa några frågor kring IKT, som är informations- och 

kommunikationsteknik. 

Då börjar vi med frågan vad har du för syn på IKT i undervisning? Ja, till exempel 

smartboard, surfplattor eller miniräknare? 

 

Lärare: Vad jag har för syn på detta? 

I: Ja 

L3: Som ett komplement till undervisningen. Jag tror ju inte det hjälper fullt, att det bara 

är så enkelt att man kan ge barnen varsin surfplatta och så löser de alla problem de 

möter utan jag tror att det måste till en kommunikation. Jag upplever att den måste vara 

mänsklig, för det är i mötet med eleven som man utvecklas. Man ser ju… Man ser på en 

elev hur de tolkar det som man ger dem och det som dem ger mig tillbaka, det är i det 

mötet. Sen är det ju fantastiskt hjälpmedel, som ett annat verktyg, som ett komplement. 

Så upplever jag det. 

I: Brukar du själv använda IKT i din matematikundervisning på något sätt? 

L3: Alltså, ibland. Miniräknare är väl det som är det mesta. Sen har vi ju tillgång till sju 

sådana [surf]plattor så att det räcker ju inte [till hela klassen]. Så då får man ju planera 

en sån lektion att man sitter tillsammans men det är… Det sker lätt att någon hänger på 

någon annan sen sitter jag lite passivt, jag behöver ju inte tänka själv för det gör ju du då 

[L3 menar eleverna] åt mig. Så att jag är inte jätte på för jag måste ju ha alla med mig 

på båten, jag kan inte lämna någon utanför för då sjunker ju dem, speciellt i matematik. 

Jag brukar säga att det är som att bygga ett hus, man kan inte börja med taket för då 

rasar hela huset. Man måste bygga en grund och det är det vi gör här nu i de lägre 

åldrarna. Sen ökar ju såklart de tekniska hjälpmedel med stigande ålder, så ser jag det. 

De måste först få basen och sen kan de flytta ut lite i det som dem är intresserade av att 

möta dem där de är, en del barn är ju jätteduktiga och kan jättemycket och andra som vi 

möter kan inte ens räkna till tre. Har ingen aning, vad är tre för någonting? Så absolut 
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ett komplement, men jag tror inte man kan göra det så enkelt att bara köpa en 

[surfplatta] till var och en så fixar det sig. 

I: Nu svarade du nästan på vår nästa fråga men jag ställer den ändå. Den handlar om för- 

och nackdelar. Ni hade surfplattor här, vad ser du för för- och nackdelar med dem? 

L3: Nackdelarna är ju att vi inte har en till varje elev. För ska jag använda det så måste 

jag själv sitta med det, så tänker jag. Och då räcker det inte för dem, då för man liksom 

mixtra med det i halvklass som vi gör ibland när några inte är där och de är på andra 

saker. Det är under vissa tillfällen man kan använda dem [surfplattorna] så att inte 

någon blir passiv,. 

 

Intervjuare: Mm, Okej! Så att nästa fråga; hade du velat ha mer IKT-material till 

matematikundervisningen och i så fall vilka då och hur skulle du använda det? 

Nu blev det svårt, jag skulle ju själv vilja lära mig, just i matematiken. Vi är ju inne på 

det här skolplus och det finns ju en uppsjö utav allting. Men alltså, jag måste kunna 

ligga i jämna steg med eleverna, då är det så lätt att tänka ”jaja jag gör som jag har gjort 

innan så har det fungerat” och så kommer det någonting nytt och det tar ju… Jag har lärt 

mig att alla förändringar tar sju år innan det liksom blir implementerad allting och det är 

ju en sån rasande utveckling här så jag tänker så här, de här bärbara datorerna de 

kommer ju alltså att… tekniken kan vi ju inte stoppa och ska ju inte det heller. Men vi 

vet ju inte vad som… det vet vi ju aldrig i slutändan, så länge får vi ju inte leva. Vi är 

med här på en bana nu men absolut skulle ju jag behöva utveckla min sådana kunskaper 

[IKT-kompetens], såklart. Där hänger det på att jag är så pass mycket äldre än vad min 

kollega är och har en helt annan… en nyare lärarutbildning än vad jag har och är ju 

mycket mer bekväm med paddorna och datorerna än vad jag är, så då känner jag ju att 

det är fantastiskt som ett komplement sen kan jag, med munnen, kanske förklara på ett 

annat sätt som nu när vi gör… jag vet inte om ni såg på tavlan den här kalendern nu… 

Vi kallar den kluring kalendern men det handlar ju om problemlösning så har vi plockat 

in barnen då, så igår var det en som hette [elevnamn] han spelade datorspel en och en 

halv timme om dagen varje dag hur många timmar spelar han på en vecka? Det var 

kluringen och så har de sina whiteboards där de kan skriva och rita lösningar och så får 

vi in lösningar, vad har vi för bud? Var har ni kommit fram till? Och det var ju allt 

uppifrån 6 timmar till 15 timmar, ett väldigt spann och hur man ska tänka, då tänker jag 

att det kanske hade fungerat på smartboard men då tänker jag att de lika gärna kan göra 
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det på en liten whiteboard och skriva det. Ja det är jättebra att jag har en yngre som är 

mer på tekniken än vad jag är för jag är inte så på med det. 

Intervjuare: Ehm, nästa då. I sin helhet, med IKT, vilka för och nackdelar ser du med 

IKT i matematikundervisning ser du just nu? 

L3: Färdighetsträning till exempel kan man ju lätt fixa där i de olika räknesätten och 

problemlösning och öppna utslagsfrågor… absolut, det kan man göra men sen kommer 

man ändå dit sen att de nationella proven kommer och dem ska skrivas för hand så kan 

du inte visa… du måste kunna visa dina uträkningar, det räcker bara inte med ett svar… 

så att eh ehm, om igen ett komplement. För det trycker dem jättenoga på och dem vill ju 

att det ska ritas, rita din lösning, rita din lösning, hur du kommit fram till det. Det är 

vägen dit som är mödan värd på något vis. Hur har jag kommit fram till att det ska bli 

27 där borta? Jag har gjort på det här sättet och du har gjort på ett annat sätt och du har 

gjort på ett annat sätt. Men alla sätten är okej. Kanske inte ditt om du ser att ditt inte är 

utvecklingsbart. När du kommer inom utvecklat talområde så blir det jättekämpigt för 

dig om du har streck eller vad du har gjort. Man måste hitta utvecklingsbara strategier. 

Och då måste jag kunna se, hur har du kommit fram till det svaret. Och så länge proven 

ser ut på det här sättet att du ska skriva för hand så måste vi lära oss det. Men absolut, 

färdighetsträna är superbra, hur man ska tänka i olika led och hålla minnessiffra i 

huvudet. Se kan det finnas, det här måste jag inte ens bry mig om för det är inte 

relevant. Hur man ska plocka ut, det är också en strategi hur jag ska kunna plocka ut vad 

som är viktigt i den här problemlösningssituationen. Det är det här, och detta, men det 

kan jag lämna därhän. Vi hade en uppgift, Alex och hans fyra kompisar skulle baka 

pepparkakor och på varje plåt fanns 20 kakor. De bakade två plåtar hur många kakor 

fick de var? Aa, Alex och hans fyra kompisar, för dom blir det bara fyra, men Alex då? 

Får inte han några kakor? Så man måste ju.. läsa är ju också en stor del av 

problemlösningen. Tiokompisarna är jättebra men jag reder mitt liv utan att kunna 

multiplikationstabellerna, jag reder det, jag dukar inte under. Men jag måste förstå vad 

det är jag ska göra så då kommer ju läsningen in också. Jag måste förstå. Alex och hans 

fyra kompisar, ja plötsligt är de ju fem. Läsa och förstå och utifrån det klura sin lösning. 

Det är säkert jättebra men det är ju inte hela grejen. Inte för de barnen jag jobbar med i 

en 1-2-3:a är det inte det. Sen hoppas man ju att man har gett de en så bra bas så de kan 

hoppa upp i sin lärandestege, men de måste ha en bas. Så tror jag. 

I: Sen kommer sista grejen här. Det är en teori, Vi kommer visa en bild, en teori, om 

just IKT-användning. Den ser ut så här. Det är tre delar i lärning. Det är tekniskt 
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kunnande, pedagogisk kunskap och innehållskunskap. De menar att vart man befinner 

sig kan variera. Vissa kan vara mer mellan teknisk och pedagogiskt kunnande medan 

andra kan vara någon annanstans. Sen menar de att man ska sträva efter att vara i mitten 

av de här tre kunskaperna. Och då undrar vi var du upplever att du befinner dig? 

L3: Ja, jag hamnar ju inte i mitten kan jag ju säga. För mina tekniska färdigheter är ju 

inte så goda. Jag hamnar nog, jag uppfattar mig själv som ganska pedagogisk. Jag vill i 

alla fall, mitt mål är att jag ska kunna lära dig så långt det är möjligt efter dina 

förutsättningar. Att du ska kunna så mycket som möjligt. Det är mitt mål. Och du är på 

ett annat sätt, då får jag göra en annan pedagogik till dig för du fungerar inte som han. 

Om man nu tror att man ska kunna göra ett recept som ger alla det och alla ska ta det 

och alla ska känna wow, det här. Men livet är inte så, tro inte det. Ni får slå knut på er 

själva. Ibland hittar man inte rätt recept för alla barnen. Men de måste tycka att det är 

roligt. 

Var ska jag hamna där? Jag måste ju hamna här någonstans. Jag hamnar här. 

Intervjuaren: Precis under det gröna här? 

L3: Jag är gör det jag måste, jag lär mig det jag måste i den här tekniken och, jag tar det 

till mig. Jag är på kurser och så och försöker. Sen beror det ju på att sen finns det inte 

pengar. Aa, sen har man lärt sig något. Vi var på AV-media nu, och det här med smart.. 

Nu har jag glömt det. Men man skulle kunna rita och skriva sin saga och lägga in det, 

Book-creator heter det. Jätteroligt! Jaha, då fanns inte det programmet på de här 

paddorna så finns det inte pengar och så har man lärt sig något och är jättesugen på att 

starta men då har man inte de tekniska förutsättningarna, möjligheterna. Nehe, då är det 

att ta ett steg bakåt. Då tänker jag att det kanske kommer något annat. Det är ju lite 

frustrerande. 

Jag har ju jobbat i en friskola i fem år. Jag var med och startade den. Där har man ju ett 

annat sätt att påverka. Vill jag satsa så kan jag det. Då kan jag få igenom det och köpa 

en padda till varje barn. Ja, okej, då får jag det. Det skulle jag ju aldrig få här om jag så 

skulle slita mitt hår och ta alla läromedelspengar och köpa paddor för. Det skulle jag 

inte få. Nej, så det är trögare att komma till något beslut och få igenom något i den 

kommunala skolan. 

I: Men känner du av mycket av det vi läser rapportmässigt så är det en ökning av IKT. 

Känner du av det? 

L3: Ja, ja det är en ökning. Det är det absolut. 
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I: Får ni då samtidigt som ökningen går framåt, får ni den kunskap som behövs för att 

hänga med i den ökningen? 

L3: Man får ju se till att anmäla sig till kurser och så här som finns. Det får man vara 

lite sökande själv. För det skickar inte mig. Då får man vara med. Du jag har hittat en 

kurs här. Jaha har du varit på någon sån innan? Aa jag har varit på den. Jaha, ja, då får 

vi se. Då är det inte säkert. Då kanske jag har bränt mina pengar. Jag tror att det är en 

tusenlapp på ett läsår. 

I: För att få kunskap måste man själv vara intresserad. Och sen får ett godkännande? 

L3: Så klart! Det är ju i ett, i en symbios med sin rektor, arbetsgivaren. Om man kan 

ligga på. Så aa, det är lite komplext är det.  

 

Intervjun avslutas.  

 


