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Abstrakt 
Informationsflödet i vårt samhälle blir allt mer digitalt och utvecklas snabbt. Även 
teknik utvecklas och yrken som finns idag fanns inte för tio år sedan. Även skolans 
och lärares roll har därför påverkats av digitaliseringen och elevers digitala kompetens 
ska grundläggas i skolan. Lärares yrkesroll har därför blivit mer komplex och andra 
krav ställs på lärares tekniska kunskaper.  Denna systematiska litteraturstudie inriktar 
sig därför på lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisning. Studien 
undersöker om det finns vetenskapligt stöd för om digitala verktyg kan medverka till 
en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet. Vidare undersöker 
studien om det finns tidigare forskning på hur lärare kan utveckla sin digitala 
kompetens i relation till de professionella krav som finns på lärare i arbete med 
digitala verktyg. Som stöd för att besvara forskningsfrågorna har 10 vetenskapliga 
artiklar valts ut, för att sedan analyseras för att hitta olika teman för sammanställning 
av ett resultat. Sammanställningen av insamlat material resulterade i flera exempel på 
verktyg som kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning. Resultatet 
innehåller exempel på både hårdvara och mjukvara som kan stödja lärares arbete. Det 
finns även stöd för att ramverken Technological Pedagogical And Content 
Knowledge (TPACK) och Digital Competence Framework for Educators 
(DigCompEdu) kan utveckla lärares digitala kompetens i relation till undervisning. 
Slutsatsen kan dras att digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ 
matematikundervisning om lärare använder det som ett komplement eller som ett 
hjälpmedel.  
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1 Inledning  
I vårt samhälle idag har vi ett stort informationsflöde som mer och mer digitaliseras, 
och det sker snabba förändringar med hjälp av digitaliseringen. Den ökande 
digitaliseringen har medfört ett inflytande över skolan och skolans roll har förändrats. 
Från att endast förberett elever inför ett arbetsliv med yrken som samhället visste 
fanns till att nu behöva förbereda sina elever för yrken som kanske ännu inte finns. 
Detta har medfört att lärares yrkesroll har blivit mer komplex och kraven på vad 
undervisning ska ge i form av digitalisering har blivit högre än tidigare. Läroplanen 
beskriver att skolan ska utveckla elevers förmåga att använda digitala verktyg, samt 
förståelse för hur individen och samhället påverkas av digitaliseringen (Skolverket 
2019b). Samhället har förändrats och i takt med detta har läroplanen utvecklats och 
moderniserats.  
 
Skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning visar att 
det digitala genomslaget är mindre bland grundskolans årskurs F-3 jämfört med 
högstadiet och gymnasiet. Lärare arbetar mindre med källkritik och endast två av tio 
lärare utvecklar undervisning med hjälp av digitala verktyg. Samtidigt uppger sju av 
tio lärare i årskurserna F-3 att de vill integrera digitala verktyg i sina klassrum 
(Skolverket 2019a).  
 
En studie skriven av Sofkova Hashemi (2019) visar på att de flesta yrkesverksamma 
lärare behöver mer kunskap om hur de tilldelade digitala verktygen ska användas i 
undervisning. Vidare saknar lärarutbildningen riktlinjer kring hur lärarstudenter ska 
utveckla digital kompetens. Utifrån egna observationer i skolans verksamhet är det 
många skolor som har tillgång till digitala verktyg såsom surfplattor och interaktiva 
tavlor. När vi tittar på matematikundervisning används de interaktiva tavlorna enligt 
vår uppfattning främst som projektorer vid genomgångar i matematik och 
surfplattorna används främst till mängdträning i matematikundervisning. Vår hypotes 
är att de kan användas på ett mer produktivt och utvecklande sätt, för att förbereda 
elever inför deras kommande yrkesliv. Surfplattorna kan ses som en belöning vid 
effektivt arbete och inte som ett skolarbete. Detta kan vara en följd av att lärare blir 
tilldelade digitala verktyg men inte får utbildning i hur de kan användas för att 
fördjupa matematikundervisning. Därför avser denna studie att undersöka om digitala 
verktyg kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning och hur lärares 
kompetens i sin tur kan utvecklas.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur digitala verktyg 
kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet. Vidare 
är syftet att beskriva lärares professionella digitala kompetens och hur den kan 
utvecklas i relation till undervisning.  

• Hur kan digitala verktyg medverka till en kvalitativ matematikundervisning 
för lärare på lågstadiet? 

• Vad innefattar lärares professionella digitala kompetens och hur kan den 
utvecklas i relation till undervisning?  

3 Begrepp 
Digital kompetens innebär att kunna använda internet och digitala verktyg på ett 
ändamålsenligt sätt, samt kunna anpassa användningen beroende på situation 
(Grönlund & Wiklund 2018).   
 
Digitala verktyg kan definieras på flera olika sätt. En av definitionerna är hårdvara, 
vilket är själva objektet, exempelvis dator, surfplatta och interaktiv tavla. En annan 
definition är mjukvara, vilket är de program som är kopplat till hårdvaran (Strömberg 
2014). I studien kommer vi att benämna begreppet digitala verktyg.  
 
TPACK-ramverket (Technological Pedagogical And Content Knowledge) beskriver 
tre förmågor och deras ömsesidiga påverkan av varandra. Dessa tre förmågor är 
ämnesinnehåll, pedagogik och teknik. Modellen synliggör hur dessa tre förmågor ska 
interagera med varandra för att skapa en genomtänkt undervisning (Liu 2013; Pareto 
& Willermark 2016). (Bilaga 1) 
 
Interaktiv tavla är en rörelsekänslig stor skärm som monteras på väggen i 
klassrummet. Skärmen är kopplad till en annan elektronisk källa och en projektor. 
Det som visas på skärmen kan styras av både lärare och elever, exempelvis flytta runt 
eller förstora/förminska objekt på skärmen (Linder 2012).  
 
Visuella representationer är en metod för att skapa förståelse för ett specifikt innehåll 
för att förenkla och förtydliga. Metoden används på flera olika sätt, ett av sätten är 
med hjälp av digitala verktyg (Boström, Sjöström, Karlsson, Sundgren, Andersson, 
Olsson & Åhlander 2018).  

4 Metod 
I följande avsnitt kommer metoden systematisk litteraturstudie (SLS) att presenteras, 
sedan förklaras hur datainsamlingen gjorts och vilka artiklar som blivit exkluderade 
eller inkluderade. Vidare beskrivs bearbetning av data och vilka etiska aspekter som 
tagits hänsyn till.  

Avsikten med en SLS är att finna en mängd med forskning inom ett tidigare studerat 
område och sammanställa forskningen. En SLS kan göras för att undersöka om det 
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finns vetenskapligt underlag för exempelvis teorier om hur lärares digitala kompetens 
kan utvecklas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Med detta i åtanke 
har SLS valts som metod för att kunna studera och besvara studiens frågor.  

4.1 Metod för datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av databassökningar. En av databaserna som 
användes var ERIC (Educational Resources Information Center), som är en databas 
för forskning inom pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013). Den andra databasen som användes var SwePub där bland annat 
vetenskapliga artiklar publicerade av svenska lärosäten och myndigheter kan 
inhämtas. Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes sökord ut. De 
grundläggande sökorden som användes var “Teacher competencies”, “Education 
technology”, “Technology uses in education” samt ”Digital competence”. Dessa 
senare utökades med fler sökord. Sedan separerades orden med AND eller OR för att 
både bredda och snäva till sökningarna, även trunkering med * användes. 
Sökningarna dokumenterades i ett sökschema (Bilaga 2). 
 
Avgränsningar som gjordes var att markera att alla artiklar skulle vara peer-reviewed 
för att säkerställa kvalitet (Allwood & Erikson 2017) och avgränsningen gjordes tidigt 
i sökningen. Endast träffar från 2009- 2019 inkluderades för att hålla forskningen 
aktuell. Det gjordes senare även en avgränsning gällande vilka utbildningsnivåer som 
skulle inkluderas i sökningen, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Kindergarten och Primary 
Education. Detta för att inte få resultat som handlar om lägre eller högre årskurser.   

4.1.1 Sökningar i ERIC 
Första sökningen som gjordes i ERIC bestod av sökorden Teacher Competencies 
AND Elementary School Teachers AND Educational Technology AND Technology 
Uses in Education. Sökningen genererade 23 träffar. Därefter valdes peer-reviewed 
och artiklar mellan 2009–2019 som avgränsning, vilket resulterade i 15 träffar. 
Rubrikerna och abstrakten lästes igenom som sedan ledde till att endast en 
vetenskaplig artikel valdes som relevant till studien.  
 
Andra sökningen innehöll sökorden Educational Technology OR Educational 
Development OR Educational Methods OR Technology Uses in Education OR 
Technology Integration AND Grade OR Grade 2 OR Grade 3 OR Primary Education 
AND Elementary School Mathematics OR Mathematics Teachers AND (math*). 
Sökningen genererade 23 träffar och avgränsades ytterligare med valen peer-
reviewed och mellan åren 2009–2019, även årskurser begränsades till Kindergarten, 
Grade 1, Grade 2, Grade 3 och Primary education. Träffarna minskade då till tio 
stycken. En vetenskaplig artikel valdes ut som relevant för studien utefter denna 
studiens frågeställningar.  
 
För tredje sökningen valdes 2009–2019, Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, 
Primary education som avgränsning. Sedan valdes fritexten “Primary school 
teachers use of technology in mathematics” och för att sedan lägga till sökorden AND 
noft(tech*) för att styra sökningen. Detta gav sju resultat och en vetenskaplig artikel 
valdes utefter denna studiens frågeställningar. 
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Inför fjärde sökningen gjordes avgränsningarna peer-reviewed, 2009–2019, 
Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Primary education. För att sedan skriva in 
sökorden mathematics teachers AND noft Technological Pedagogical Content 
Knowledge. Sökningen resulterade i endast ett resultat och den vetenskapliga artikeln 
var relevant att ha med i studien.  
 
Även femte sökningen hade avgränsningarna 2009–2019, peer-reviewed, årskurserna 
Kindergarten, Grade 1, Grade 2 och Grade 3 samt Primary education.  Sökningen 
inleddes med textsökningen Elementary school teachers use of technology in 
mathematics och fick då 47 träffar. För att begränsa sökträffarna ytterligare lades 
AND Technology Integration till och träffarna minskade till fem stycken varav en 
vetenskaplig artikel valdes ut. 
 
Sjätte sökningen hade även den avgränsningarna 2009–2019, Kindergarten, Grade 1, 
Grade 2, Grade 3, Primary education.  Sökorden Pedagogical Content Knowledge, 
AND Mathematics Teachers, AND noft Technology användes och gav endast en träff 
på en vetenskaplig artikel. Artikeln var relevant till denna studiens frågeställningar 
och inkluderades. 

4.1.2 Sökningar i SwePub 
Första sökningen i SwePub bestod av sökorden Digitalisering, läraren som fritext. 
Inga avgränsningar gjordes och antalet träffar blev tre stycken. En av träffarna valdes 
ut, som var ett bokkapitel ur en bok. De andra två exkluderades då de inte stämde 
överens med studiens frågeställningar. 
 
I den andra sökningen gjordes inga avgränsningar. Begreppet TPACK användes som 
sökord eftersom sökningar i ERIC hade fångat in artiklar som använde begreppet 
TPACK-ramverk. Sökordet matematik skrevs även in samtidigt. Detta genererade i 
endast en träff som var en avhandling som valdes ut till studien.  
 
Tredje sökningen bestod av lärare i matematik, digital teknik, utan avgränsningar gav 
sökningen fyra träffar varav en avhandling valdes ut. De tre andra artiklar 
exkluderades då de inte var relevanta för studiens frågeställningar.  
 
I fjärde sökningen användes sökorden lärare, digitalisering, verktyg. Inga 
avgränsningar användes och gav åtta träffar, vilket resulterade i att en vetenskaplig 
rapport valdes ut för studien.  

4.1.3 Urval 
Utifrån de träffar som de olika sökningarna gav gjordes ett urval. Urvalet gjordes 
genom att titlar och abstrakt lästes utifrån studiens olika frågeställningar. Sökträffar 
gällande hur elever kan utveckla sin digitala kompetens, samt elevers användning av 
digitala verktyg i matematikundervisning exkluderades. De artiklar som exkluderades 
var inte relevanta för forskningsfrågorna, då de inte fokuserade på lärare eller 
årskurserna från förskoleklass till årskurs 3. De utvalda artiklarna handlade om lärares 
utveckling av sin digitala kompetens samt hur lärare använder sig av digitala verktyg 
i matematikundervisning. Andra artiklar som inkluderades var hur skolan kan 
utveckla lärares digitala kompetens. I läsningen av de olika abstrakten inkluderades 
studier gjorda i olika delar av världen för att få ett globalt perspektiv.  
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4.1.4 Utvalda artiklar 

Titel Författare Sammanfattning År Databas 

Exploring the instructional 
strategies of elementary 
school teachers when 
developing technological, 
pedagogical, and content 
knowledge via a 
collaborative professional 
development program. 

Shih-
Hsiung Liu 
 

Lärares användning av 
digitala verktyg innan 
och efter de fått utöka 
sin TPACK kollegialt. 

2013 ERIC 

Using interactive 
software to teach 
foundational 
mathematical skills  

Larysa 
Lysenko, 
Steven 
Rosenfield, 
Helena 
Dedic, 
Annie 
Savard, 
Einat Idan, 
Philip C. 
Abrami, C. 
Anne Wade 
& Nadia 
Naffi 

Pilotstudie kring 
programvaran ELM 
(Emerging Literacy in 
Mathematics). Syfte att 
undersöka om elevers 
grundläggande 
numeriska färdigheter 
höjs med programvaran. 

2016 ERIC 

Experiences of 
classroom teachers on 
the use of hands-on 
material and educational 
software in math 
education.  

Ebru 
Kukey, 
Habibe 
Gunes, 
Zulfu Genc 

 

Presentation av Lego 
MoreToMath. Innehåller 
programvara, 
lektionsinnehåll och 
fysiskt material. 

2019 ERIC 

Using the IWB in an 
early years mathematics 
classroom: an 
application of the 
TPACK framework. 

Tracey 
Muir, 
Rosemary 
Callingham, 
Kim 
Beswick 

Hur lärare använder 
interaktiva tavla i 
klassrummet. Läraren 
visar på TPACK samt 
använder många 
funktioner i 
undervisningen. 

2016 ERIC 
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Interactive whiteboards 
in early childhood 
mathematics: Strategies 
for effective 
implementation  

Sandra M. 
Linder 

Observationer om hur 
lärare på lågstadiet 
använder sig av 
interaktiva tavlor i 
undervisningen. 

2012 ERIC 

Rethinking about the 
pedagogy for 
pedagogical content 
knowledge in the context 
of mathematics teaching 

Mehmet 
Faith 
Özmantar 

Intervju med en lärare 
som anses ha PCK och 
hur han lägger upp sin 
undervisning därefter.  

2011 ERIC 

Lärares digitala 
kompetens  

Sylvana 
Sofkova 
Hashemi 

Brett om lärares 
yrkesroll kopplat till 
digitalisering. 
Presenterar ramverk för 
att utveckla digital 
kompetens.  

2019 SwePub 

Digital visualisering i 
skolan- 
Mittuniversitetets 
slutrapport från 
förstudien 

Lena 
Boström, 
Mårten 
Sjöström 
Håkan 
Karlsson 
Marcus 
Sundgren 
Mattias 
Andersson 
Roger 
Olsson 
Jimmy 
Åhlander 

Rapport om 
undersökning gjord 
kring ett visuellt 3D-
läromedel. 
Undersökning kring 
visuellt läromedel i 
årskurs 6 och årskurs 8. 

2018 SwePub 

"Tekniken utan en lärare 
är ingenting" En studie 
om användande av 
teknik i 
geometriundervisning 

Peter 
Markkanen 

Hur digitala verktyg kan 
användas i undervisning. 
Främst 
geometriundervisning.  

2014 SwePub 

I huvudet på en 
digitalkompetent lärare: 
En studie inom Ifous 
FoU-program 
“Digitalisering i skolan” 

Anette 
Mars 
Maria 
Brännström 
Laura 
Brännström 

Rapport med analys av 
bloggar skrivna av 
yrkesverksamma lärare 
som genomgår 
”lärloopar”. Utveckla 
verksamheten med stöd 
av digitala verktyg. 

2017 SwePub 
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4.2 Bearbetning av data och analys 
Den analys som användes var innehållsanalys. Innehållsanalys användes för att de 
olika artiklarna skulle delas in i teman och kategorier för att bearbeta den information 
som gavs (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). I och med den mängd av 
forskning som samlades in behövdes ett kategoriseringsschema tas fram för att 
bearbeta all information. För att dela in de olika källorna i teman och kategorier togs 
frågor fram för att kunna bearbeta informationen. Följande frågor ställdes till källan:  

o Är lärare i fokus?   
o Hur ser lärare på användandet av digitala verktyg?  
o Hur ser artikeln på lärares digitala kompetens?  
o Beskrivs det om digitala verktyg i matematikundervisning?  
o Beskrivs det om hur digitala verktyg påverkar undervisning?  
o Vilken teori presenteras?  
o Beskrivs TPACK-ramverket som teori?  

Beroende på om frågan besvarades eller ej, dokumenterades detta i ett 
kategoriseringsschema (Bilaga 3). Detta gjordes för att översiktligt se vilka källor som 
kunde leda till svar på studiens frågeställningar. 

4.3 Etiska aspekter  
Studien är en systematisk litteraturstudie och har inga medverkande personer som 
behöver tas hänsyn till direkt. Den forskning som samlats in behöver granskas för att 
säkerställa att de forskningsetiska principerna har tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet 
2011). Författarna för denna studie har ett ansvar att säkerställa att de resultat som 
används i studien och förs vidare inte bryter mot principerna. Detta görs genom att 
bland annat använda artiklar som är peer-reviewed. Studien får inte heller komma 
med ny information i någon annans namn och det kriteriet hålls genom att forskningen 
bedrivs öppet, sökningar kan återskapas och källorna kan granskas (Denscombe 
2016). 

5 Resultat och Analys 
I avsnittet resultat och analys presenteras teoretiska perspektiv och ramverk (5.1) från 
studiens utvalda artiklar. Därefter följer en sammanställning kring hur digitala 
verktyg medverkar till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet 
(5.2). Sedan beskrivs det vad som innefattar lärares professionella digitala kompetens 
och hur den kan utvecklas i relation till undervisning (5.3).  

5.1 Teoretiska perspektiv och ramverk 
Den gemensamma nämnaren för fem artiklar var TPACK-ramverket (bilaga 1). 
Ramverket ska kunna användas av lärare för att integrera teknik i sin undervisning. 
Lärare behöver ha innehållskunskap (Content Knowledge, CK), det vill säga kunna 
det ämne som ska undervisas. Lärare behöver även ha pedagogisk kunskap 
(Pedagogical Knowledge, PK), veta hur undervisning ska bedrivas. Kombinationen 
av CK och PK bildar pedagogisk ämneskunskap (Pedagogical Content Knowledge, 
PCK). PCK har varit en viktig del av läraryrket sedan 1980-talet och innebär att lärare 
kan specifika undervisningsstrategier för ett specifikt innehåll, och vet vad som gör 
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lärandeinnehåll lätt eller svårt för elever. Lärare kan anpassa undervisningsstrategier 
efter elevgruppens förutsättningar, till exempel att eleverna behöver utveckla mer 
kunskap om tiotalsövergångar. Tekniska utvecklingen i skolan har lett till att PCK har 
utvecklats och teknologisk kunskap (Technology Knowledge, TK) har därför 
tillkommit. Ramverket kallas därför idag för TPACK. (Koehler 2012; Liu 2013; 
Özmantar 2011).  
 
De artiklar som berörde TPACK-ramverket var Exploring the Instructional Strategies 
of Elementary School Teachers When Developing Technological, Pedagogical, and 
Content Knowledge via a Collaborative Professional Development Program (Liu 
2013), Using the IWB in an Early Years Mathematics Classroom: An Application of 
the TPACK Framework (Muir, Callingham & Beswick 2016), Rethinking about the 
pedagogy for pedagogical content knowledge in the context of mathematics teaching 
(Özmantar 2011), Lärares digitala kompetens (Sofkova Hashemi 2019) och Digital 
visualisering i skolan (Boström et.al 2018). Artiklarna handlar om hur lärare kan 
utveckla sin kompetens i att använda teknologi för att fördjupa undervisning genom 
ett kollaborativt lärande. Lärarna får möjlighet att observera varandra och utbyta 
erfarenheter i grupper (Liu 2013).  
 
Sofkova Hashemi (2019) skriver att digitala verktyg kan ses som kulturella 
medierande redskap som hjälper människor att agera och utveckla en förståelse för 
omvärlden och synsättet har sitt ursprung i ett sociokulturellt perspektiv. Genom att 
se digitala verktyg som ett medierande redskap kan artiklarna skrivna av Kukey, 
Gunes och Genc (2019), Linder (2012), Sofkova Hashemi (2019) och Mars, 
Brännström och Brännström (2016) analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Exempelvis en interaktiv tavla används i förskoleklass för att föra statistik. I arbete 
med interaktiv tavla lär sig både lärare och elever i samspel med varandra, vilket kan 
ses som ett samband mellan kollaborativt lärande och ett sociokulturellt perspektiv 
(Hwang & Nilsson 2019; Sofkova Hashemi 2019).  
 
Markkanen (2014) och Kukey, Gunes och Genc (2019) nämner Piaget som en 
teoretisk utgångspunkt. Artiklarna nämner hur elever utvecklar sitt lärande genom att 
arbeta konkret. Elever lägger till nya kunskaper till redan existerande, vilket kallas 
assimilation (Hwang & Nilsson 2019; Kukey, Gunes & Genc 2019; Markkanen 
2014). En koppling kan dras till TPACK-ramverket där lärare får praktisk övning hur 
digitala verktyg kan användas i matematikundervisning, vilket kan ses som en 
assimilation. Detta då lärarna utvecklar existerande kunskaper.  
 
Lysenko, Rosenfield, Dedic, Savard, Idan, Abrami, Wade och Naffi (2016) har inget 
teoretiskt perspektiv som framkommer eller går att tyda. 

5.2 Digitala verktyg i kvalitativ matematikundervisning 
I detta avsnitt kommer den första forskningsfrågan ”Hur kan digitala verktyg 
medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet?” att 
besvaras med hjälp av tidigare forskning. Underrubriker motsvarar teman som 
framkommit i litteraturläsning. Innehållet sorteras efter följande rubriker; Lärares 
arbete med digitala verktyg, Kommunicera matematik med digitala verktyg och 
Digitala verktyg som visuell representation.  
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5.2.1 Lärares arbete med digitala verktyg 
Digitala verktyg är ett komplement till lärares undervisning som bidrar till att tempot 
i undervisningen höjs. Övergångarna mellan de olika momenten kan ske smidigt då 
arbetsgången för lektionen ligger förberedd i det digitala verktyget (Markkanen 
2014). Även Mars, Brännström och Brännström (2017) förklarar att verktygen kan 
hjälpa lärare att förbereda presentationer och uppgifter för undervisning. Även om det 
kortsiktigt tar tid att förbereda en matematisk presentation i det digitala verktyget som 
används, vägs det upp långsiktigt så lektionsplaneringen kan användas om och om 
igen utan att ta extra tid. Det bidrar därmed till att planering- och undervisningstid 
används på ett mer effektivt sätt (Mars, Brännström & Brännström 2017; Muir, 
Callingham & Beswick 2016). Vidare möjliggör den förberedda arbetsgången i det 
digitala verktyget att lärare flexibelt kan återgå till moment från tidigare lektion eller 
moment under tiden som behöver förtydligas för elever (Markkanen 2014). Mars, 
Brännström och Brännström (2017) skriver om lärare som upplever att de får en 
helhetssyn över arbetsområdet om de använder sig av digitala verktyg. De digitala 
verktygen kan hjälpa lärare att framställa exakta bilder av olika objekt, vilket gör att 
tid inte behöver läggas på att rita bilder och undervisningstiden används mer effektiv. 
Verktygen finns som hjälp för lärare och understödjer utifrån de behov som uppstår 
under lektionen (Markkanen 2014). Nedan följer tre exempel på digitala verktyg som 
kan användas i matematikundervisning. 
 
Interaktiv tavla  
I matematikundervisning kan lärare använda en interaktiv tavla som ett komplement 
för att visa kopplingen mellan det symboliska och visuella. I artikeln "Using the IWB 
in an Early Years Mathematics Classroom: An Application of the TPACK 
Framework", använder sig läraren av den interaktiva tavlans olika funktioner, såsom 
att förbereda uppgifter och anpassa dem till varje elev. Även funktioner för att dölja 
innehåll som ska användas senare under lektionen används och eleverna får möjlighet 
att använda tavlan, genom att få gå fram och visa det dolda innehållet (Muir, 
Callingham & Beswick 2016).  
 
Tavlan används dock inte på ett effektivt sätt och till dess fulla potential om lärare 
endast håller genomgångar med hjälp av tavlan eller om elever endast får möjlighet 
till att ge korta svar. En metod för att den interaktiva tavlan ska kunna användas till 
dess fulla potential är att arbeta med konkret material före eller efter tavlan används i 
undervisning. Den interaktiva tavlan kan användas för att förbättra 
matematikundervisning och förtydliga matematiska problem för elever. Den kan även 
användas för att introducera ett nytt område inom matematiken, skapa 
gruppdiskussioner eller koppla matematiska begrepp till verkliga situationer. Ett sätt 
att koppla matematik till verkliga situationer kan vara om lärare och elever samtalar 
om dagens datum, exempelvis 31 mars. Det blir en naturlig övergång till att samtala 
om hur många tiotal och ental 31 innehåller. Sedan kan eleverna arbeta i grupper och 
dela upp 31. Den interaktiva tavlan kan sedan användas för att låta eleverna själva 
visa vad de har kommit fram till. I ett arbete med mönster delas eleverna in i par och 
ska skapa ett mönster på tre olika sätt. Ett sätt är att använda kroppen, sedan ska 
nästkommande grupp återskapa mönstret i geometriska figurer på den interaktiva 
tavlan. Den sista gruppen återskapar mönstret i färg på tavlan. Eleverna använder 
tavlan för att visa hur de tänker och därefter sparar läraren ner det som görs för vidare 
dokumentation (Linder 2012).  
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Med hjälp av den interaktiva tavlan kan lärare göra ändringar eller förändringar i 
bilden direkt för att ge olika infallsvinklar och verktyg för att kunna förklara det som 
en del elever kan uppfatta som abstrakt. Lärare kan använda och manipulera grafiska 
objekt, exempelvis zooma in/ut, färglägga utvalda delar eller “vika ut” en figur, allt 
beroende på vilken del undervisningen fokuserar på. Tavlan kan användas för att 
belysa olika transformationer mellan register, exempelvis konvertera en 3D-kvadrat 
till 2D-kvadrater. Detta kan göras genom att varje sida i 3D-kvadraten har en egen 
färg och genom att vrida och vända kan elever upptäcka hur många sidor den består 
av och lättare kunna konvertera till 2D-figurer. Verktyget kan även hjälpa lärare och 
elev att belysa och plocka ut kritiska attribut, till exempel plocka ut basyta ur en figur 
som ska beräknas (Markkanen 2014).  
 
 
Emerging Literacy in Mathematics  
Emerging Literacy in Mathematics (ELM), är ett onlineverktyg utformat för 
matematikundervisning för både lärare och elever. ELM är designad för att användas 
på en dator. Verktyget har utvecklats för att minska belastning på arbetsminne, 
engagera elever, minska matematikångest och som stöd i undervisning. Det digitala 
verktyget kan användas som ett komplement i grundläggande 
matematikundervisning. I artikeln Using Interactive Software to Teach Foundational 
Mathematical Skills används ELM i årskurs 1 när de arbetar med addition, subtraktion 
och mönster. Verktyget kan vara ett stöd för lärare att få syn på vilka områden inom 
matematik som elever har förståelse för, samt vilka områden som de behöver få mer 
förståelse för. Processen sparas i verktyget vilket gör att lärare har möjlighet att efter 
lektionen se hur elever presterat, därefter skapa en individuell plan för varje elev. 
Lärare har möjlighet till att styra verktyget för sin elevgrupp, genom att bland annat 
justera antalet repetitioner av varje uppgift och individanpassa uppgifter. En 
interaktiv tavla används som hjälp för att introducera ELM för elever (Lysenko et.al 
2016).  
 
Lego MoreToMath  
Lego MoreToMath (MTM) är en uppsättning undervisningsmaterial som inkluderar 
den internationella läroplanen för matematik, programvara för interaktiv tavla och 
legobitar i fysisk form. MTM är designad för lärare som arbetar i årskurs 1 och 2 och 
som ska utveckla elevers problemlösningsförmåga samt ordförråd. Verktyget kan 
användas för att träna elevers förmåga att lyssna, läsa, tala och tänka matematik. 
Läroplanen innehåller en uppsättning av lektioner med olika aktiviteter. Alla 
aktiviteter från läroplanen finns i programvaran. Med hjälp av interaktiv tavla kan 
lärare ha gemensamma genomgångar av uppgifter och visa på olika elevlösningar. I 
varje uppgift visas det visuellt hur många och vilka legobitar som ska användas för 
att lösa uppgifterna. Genom att lärare använder sig av MTM används de fem 
representationsformerna; koppling till verkligheten, konkret material, bilder, 
symboler och tala matematik (Kukey, Gunes & Genc 2019).  

5.2.2 Kommunicera matematik med hjälp av digitala verktyg 
Markkanen (2014) belyser vikten av att lärare skapar matematiska situationer som 
kan möjliggöra lärande genom att kommunicera matematik. De digitala verktygen 
bidrar till en delvis förändrad kommunikation. Genom att använda digitala verktyg i 
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matematikundervisning ges lärare stöd i kommunikationen av det matematiska 
innehållet och kan kommunicera både verbalt och med bilder. De digitala verktygen 
spelar en stor roll för att skapa interaktioner och kommunicering av det matematiska 
innehållet, då forskning visar att interaktivitet i klassrum ökar när undervisning sker 
med hjälp av digitala verktyg.  Ett exempel på hur interaktionen kan öka är att lärare 
använder sig av en dokumentkamera för att stödja kommunikationen med elever. En 
dokumentkamera kan användas för att visa elevlösningar på papper, exempelvis på 
en interaktiv tavla. Detta görs genom att elever får komma till tals genom att 
presentera sitt arbete, upptäcka fel och reflektera över sitt arbete. Elever får möjlighet 
till att diskutera de presenterade lösningarna. Kommunikation är en viktig komponent 
för att skapa förståelse för ett visst innehåll. Markkanen (2014) skriver även att det är 
svårt att uttala sig om kommunikationens effekter på lärande. Om 
klassrumskommunikation endast är ytlig och förutsägbar med korta svar från elever 
leder den inte till ett lärande (Markkanen 2014). Efter arbete med ett 3D-läromedel 
förbättras elevers samarbete och kommunikation, samt att interaktioner från elever 
ökar (Boström et.al 2018). I artikeln “I huvudet på en digitalkompetent lärare” 
beskriver lärarna att kommunikationsförmågan ökar i klassrummen genom att nya ord 
och begrepp används både av elever och lärare. Lärarna i samma undersökning 
beskriver att undervisningen har blivit mer kollaborativ och att det är en förutsättning 
för att digitaliseringen ska kunna genomföras (Mars, Brännström & Brännström 
2017).  

5.2.3 Digitala verktyg som visuell representation 
Olika studier inom psykologi och kognition tyder på att visuell representation kan 
förbättra människans lärande och minne. Med hjälp av visuella representationer kan 
lärprocessen i lärandet förbättras. Visuella representationer är en välkänd metod i 
undervisningssituationer som bidrar till ett bättre lärande och olika 
representationsformer används för att lättare visa abstrakt matematikinnehåll 
(Boström et.al 2018). När det gäller visuella representationer kan de digitala 
verktygen fungera som ett hjälpmedel och det som tidigare var statiskt, exempelvis 
en bild ur en bok, kan bli mer dynamiskt och interaktivt. Både Markkanen (2014) och 
Boström et.al (2018) skriver att digitala verktyg som visuell representation ska 
användas som ett komplement till fysiskt konkret materiel. Lärande skapas genom det 
taktila och minskar den kognitiva arbetsbelastningen genom att kunna använda 
digitala verktyg för att visualisera. En noggrann planering för hur de visuella 
representationerna ska tillämpas bidrar till förbättrade läranderesultat (Boström et.al 
2018; Markkanen 2014).  

5.3 Lärares digitala kompetens 
I detta avsnitt besvaras den andra forskningsfrågan ”Vad innefattar lärares 
professionella digitala kompetens och hur kan den utvecklas i relation till 
undervisning?” med hjälp av tidigare forskning. Först beskrivs det vilka 
professionella krav det finns på lärares digitala kompetens. Sedan presenteras två 
ramverk som kan stödja lärares utveckling av digital kompetens. Innehållet sorteras 
in under följande rubriker; Professionella krav på lärare och Utveckling av digital 
kompetens. 
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5.3.1 Professionella krav på lärare 
Lärares professionella digitala kompetens skiljer sig från andra yrkesroller. Lärare 
behöver inte bara kunna förstå och använda digitala verktyg. De behöver även kunna 
integrera dem i den didaktiska kunskapen och lära elever att använda dem som ett 
redskap i lärandet (Sofkova Hashemi 2019). Lärare som ska använda sig av digitala 
verktyg i sin undervisning måste vara tekniskt kunniga. De ska kunna kritiskt granska 
verktyget och dess möjligheter för att kunna använda de digitala verktygen till dess 
fulla potential. Lärares syn på digitala verktyg spelar även stor roll för användningen. 
De kan endast bli effektiva i undervisningssammanhang om lärare engagerar och tar 
till sig dem och ser digitala verktyg som ett pedagogiskt hjälpmedel för att nå målen 
(Dahlberg 2016; Markkanen 2014). Mars, Brännström och Brännström (2017) 
hänvisar till Skolverket som skriver att digitala verktyg inte ger någon förändring i 
sig, utan förändringen sker när de används i en genomtänkt pedagogik. Digitala 
verktyg kan istället ses som en hävstång för förändring (Mars, Brännström & 
Brännström 2017). Sofkova Hashemi (2019) menar att den nationella 
digitaliseringsstrategin gäller hela skolväsendet så det behöver finnas tydliga 
kopplingar mellan alla olika nivåerna inom skolan. Skolledare och andra huvudmän 
behöver ge stöd och utbildning åt lärare. De underliggande antaganden om att lärare 
är ansvariga för att utveckla sin egen kompetens behöver brytas (Sofkova Hashemi 
2019).  
 
I artikeln” Rethinking about the Pedagogy for Pedagogical Content Knowledge in the 
Context of Mathematics Teaching", observeras en lärare med pedagogisk 
ämneskunskap (Pedagogical Content Knowledge, PCK). PCK visar läraren på flera 
olika sätt. Läraren använder sig av frågeteknik, genom att ställa frågor till eleverna 
men ger ingen respons gällande om det är rätt eller fel svar. När eleverna ska svara på 
en fråga låter läraren eleverna ha en längre svarstid, ibland i upp till 30 sekunder. 
Läraren arbetar för och uppmuntrar eleverna att berätta deras version av en lösning 
på uppgifter för att sedan ge sin egen version som svar.  Läraren motiverar själv att 
en viktig del inom PCK är att använda sig av en slogan, exempelvis ordspråk, för att 
befästa ny kunskap för ett specifikt område (Özmantar 2011). Pedagogisk 
ämneskunskap har under många år varit en viktig del inom läraryrket. I och med den 
tekniska utvecklingen i skolan har PCK haft behov av att utvecklas. Med detta har 
teknologisk kunskap tillkommit och bildat TPACK-ramverket som hjälp för lärare att 
integrera teknologi (Koehler 2012; Liu 2013; Özmantar 2011). 

5.3.2 Utveckling av digital kompetens 
Liu (2013) presenterar TPACK-ramverket (bilaga 1) som hjälper lärare till att 
integrera digitala verktyg i sin undervisning, samt vilka kunskaper som lärare behöver 
besitta för att implementera digitala verktyg i sitt arbete. Vidare beskriver Liu (2013) 
om hur lärare deltar i professionella utvecklingsprogram, där de får möjlighet att 
observera andra mer erfarna lärare och sedan öva själva på att använda digitala 
verktyg på ett mer genomtänkt sätt än tidigare. De får även möjligheter att dela med 
sig av sina erfarenheter i grupper. Ett kollaborativt upplägg hjälper lärare att utveckla 
sin TPACK och även förståelse för TPACKs funktion. TPACK-ramverket skapar 
reflektion för lärares användning av digitala verktyg i sin undervisning. Reflektioner 
som när de digitala verktygen kan tillämpas eller när verktygen kan användas som ett 
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komplement i undervisning. TPACK-ramverket kan användas som stöd för lärare när 
digital kompetens ska utvecklas (Liu 2013).  
 
I artikeln “Using the IWB in an early years mathematics classroom: an application 
of the TPACK framework” observeras en lärare med TPACK. TK visas när och på 
vilket sätt läraren implementerar interaktiv tavla i sin undervisning. Läraren använder 
tavlan för att förklara en figur och under tiden får eleverna svara på frågor. Istället för 
att eleverna endast får svara på frågan låter läraren även eleverna visa hur de tänker 
på tavlan. Läraren visar på TK genom att den interaktiva tavlan används av både lärare 
och elever. I val av digitalt hjälpmedel och pedagogiska tekniker för det ämne som 
ska befästas visar läraren på TPACK (Muir, Callingham & Beswick 2016). 
 
Sofkova Hashemi (2019) beskriver utöver TPACK även ett ramverk från Europeiska 
kommissionen som utvecklats för att stötta lärare i sin digitala utveckling. Ramverket 
heter DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) och lägger fokus 
på vilka professionella och pedagogiska kompetenser lärare behöver ha i relation till 
den lärande, vilket är deras elever. Ramverket lägger vikt vid kollaborativt lärande 
och hur digitala verktyg kan användas effektivt. DigCompEdu består av tre stora 
områden: lärares professionella kompetens, lärares pedagogiska kompetens och den 
lärandes kompetens. De tre stora områdena delas sedan in i sex mindre som tydligare 
beskriver varje steg lärare behöver göra (Bilaga 4).  
 
Lärares professionella kompetens delas in i Professionellt engagemang som handlar 
om hur lärare kommunicerar digitalt med föräldrar, elever och andra lärare. Lärare 
ska även kunna delta i digitalt samarbete med andra yrkesaktiva. Vidare kunna 
reflektera och kritiskt granska sin användning av digitala verktyg. De ska även kunna 
använda digitala källor och resurser för att utvecklas professionellt.  
 
Lärares pedagogiska kompetens delas in i fyra områden; digitala resurser, 
undervisning och lärande, bedömning och stärka elever. Digitala resurser innebär att 
lärare ska kunna välja ut digitala verktyg kopplade till undervisningsinnehåll, skapa 
och ändra digitalt innehåll, exempelvis PowerPoints. De ska även kunna hantera, 
skydda och dela dessa. Undervisning och lärande handlar om att kunna planera och 
integrera digitala verktyg i sin undervisning, använda verktygen för att öka 
interaktionen i klassrummen samt för att vägleda. De ska kunna använda digitala 
verktyg för att förstärka ett kollaborativt lärande och för att uppmuntra till ett 
självreglerat lärande. Bedömning handlar om att använda digitala verktyg för formativ 
och summativ bedömning, kunna bedöma utifrån elevers aktivitet samt för att ge 
riktad feedback och stöd. Stärka elever handlar om att se till att verktygen är 
tillgängliga och inkluderande för alla, använda digitala verktyg för att individanpassa 
undervisning och aktivt engagera elever.  
 
Den lärandes kompetens delas in i det sjätte och sista steget Underlätta elevers 
digitala kompetens. Den innebär att med hjälp av undervisningsaktiviteter och 
uppgifter lära elever att; hitta information och resurser på internet, kommunicera och 
samarbeta digitalt. De ska även skapa digitalt innehåll, använda hårdvara som 
mjukvara säkert och ansvarsfullt samt kunna identifiera och lösa tekniska problem. 
Följs ramverket leder det till ett klassrum som består av en elevcentrerad undervisning 
där lärare möjliggör för involverade och aktiva elever genom de digitala verktyg 
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lärare väljer och anpassar till lektionens innehåll (European Commission 2018; 
Sofkova Hashemi 2019).      

6  Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras metod (6.1) teoretiska perspektiv och ramverk (6.2), 
samt denna systematiska litteraturstudies framtagna resultat (6.3). Avsnittet avslutas 
med förslag på vidare forskning inom området (6.4).  

6.1 Metoddiskussion 
Val av studiens syfte baseras på ett behov av mer kunskap om hur vi som kommande 
lärare kan använda oss av digitala verktyg för att höja kvalitén på vår undervisning. 
Under pågående utbildning upplever vi att fokus ligger på elevers sätt att använda sig 
av digitala verktyg och hur deras kunskap i sin tur kan utvecklas. I denna systematiska 
litteraturstudie är fokus istället på hur lärares yrkesroll och undervisning i användning 
av digitala verktyg kan utvecklas.  
 
En systematisk litteraturstudie valdes som metod för att finna en mängd med 
forskning som baseras på vetenskaplig grund för studiens syfte och frågeställningar. 
För att få fram tidigare forskning inom området diskuterades relevanta sökord fram 
för studien för att sedan användas i olika databaser.  Första databasen som användes 
var ERIC, som bestod av tidigare forskning inom pedagogik och psykologi (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Avgränsningen peer-reviewed gjordes som 
avgränsning under tiden för att säkerställa vetenskaplig grund och kvalité på den 
forskning som hittades (Allwood & Erikson 2017). Sökningarna avgränsades inom 
de senaste tio åren för att undvika äldre forskning inom området. Sökningar kring 
lärares uppfattning om sin digitala kompetens gav inte tillräckligt med information 
för att kunna besvara studiens frågeställningar. Å ena sidan kan det vara för att ämnet 
inte har tillräckligt med forskning, men å andra sidan kan det vara kombinationen av 
sökorden som kunde gjorts på ett annat sätt. Därmed justerades en av 
frågeställningarna under studiens gång. Sökningar med kombinationen matematik, 
lärare och digitalisering gav inte tillräckligt många sökträffar. Sökningar gjordes då 
istället kring digitalisering och lärare för att bredda sökfältet.   
 
Efter sökningar som kretsade kring matematikundervisning, lärare och teknologi-
integrering upptäcktes TPACK som ett återkommande ramverk. När sedan sökningar 
i SwePub skulle göras användes TPACK som ett sökord för att se vilken svensk 
forskning det fanns om ämnet, vilket endast gav en sökträff. I vidare eftertanke kan 
fritextsökningarna i SwePub ha bidragit till att forskning missats för studien, hade 
andra ord valts hade möjligtvis annan forskning hittats. Sökningarna i både ERIC och 
SwePub gav träffar på studier som handlade om hur elever använder sig av digitala 
verktyg i matematikundervisning. Det visade på att mycket forskning har gjorts på 
elevers roll med digitala verktyg, men inte lika mycket om lärares arbete med digitala 
verktyg.  
 
Totalt valdes 11 artiklar ut från sökningarna. I åtanke för den tidsram som studien 
hade var begränsningen för antal artiklar nödvändig, med förståelse för att dessa 
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artiklar endast behandlar en liten del av området. De två forskningsfrågorna ingick i 
samma sökningar, sedan skedde uppdelningen under läsning. Ett 
kategoriseringsschema togs fram för att kunna synliggöra och dokumentera 
återkommande teman kopplade till studiens frågeställningar i de utvalda artiklarna. 
Kategoriseringsschemat var till hjälp för att dela upp resultatet efter teman och kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Under läsning för att hitta de teoretiska 
ramverk som fanns i artiklarna fick en plockas bort då den inte gick att komma åt, 
endast abstrakt fanns tillgängligt för läsning. De 10 utvalda artiklar som återstod 
motsvarar endast en del av den forskning som finns inom ämnet då vi hade begränsat 
med tid. Hade tid varit obegränsad hade sökningarna kunnat utökas för att få en ännu 
bredare syn över vad för forskning som finns kring studiens frågeställningar. De 
utvalda artiklarna för studien analyserades för att hitta teoretiska perspektiv och 
synsätt. Med hjälp av de teoretiska synsätten i artiklarna kunde en innehållsanalys 
göras för att analysera och sammanställa studiens resultat utifrån olika teman. Av de 
utvalda artiklarna som hittades i databaserna kunde svar på syfte och frågeställningar 
tas fram. Studiens forskningsunderlag har genomsyrats av en positiv inställning till 
digitala verktyg i skolan vilket kan ha haft en viss påverkan på studiens resultat. 
Intresset hos studiens författare för digitala verktyg är stort och det finns åsikter om 
lärares situation i arbete med digitala verktyg. Detta kan ha haft en viss påverkan på 
resultatet då innehåll kan ha uppfattats som mer eller mindre intressant. Studien är 
knuten till matematikundervisning men de digitala verktygens fördelar kan appliceras 
på andra skolämnen. Lärares digitala kompetens är inte knuten till endast 
matematikämnet utan gynnar alla ämnen.  
 

6.2 Teoretisk referensram 
Studiens författare har under pågående lärarutbildning till stor del möts av ett 
sociokulturellt perspektiv, främst betonas vikten av scaffolding i undervisning. Detta 
synsätt genomsyrar lärarutbildningen vilket kan ha haft en viss påverkan på hur 
artiklarna kan ha tolkats i läsningen. Under läsning av de utvalda artiklarna har 
TPACK-ramverket varit ett återkommande tema. Det tyder på att teknologiintegration 
i skolor inte endast är ett aktuellt ämne inom Sverige utan även internationellt. 
TPACK-ramverket användes under en del artiklar som teoretisk utgångspunkt vilket 
kan innebära att författarna till de olika artiklarna använde ramverket som en 
analysmetod. Detta kan ha påverkat deras framställning av resultatet och att det i sin 
tur påverkat hur det sammanlagda resultatet tolkats i denna studie. TPACK har 
framställts som positivt både för denna studien och de utvalda artiklarna. En nackdel 
med att TPACK har varit framträdande kan vara att andra teoretiska ramverk har 
missats.  
 

6.3 Resultatdiskussion 
Studiens resultat diskuteras under rubriker kopplade till respektive frågeställning. 
Under 6.3.1. diskuteras huruvida digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ 
matematikundervisning och under 6.3.2. hur lärares digitala kompetens kan 
utvecklas. 
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6.3.1 Digitala verktyg i en kvalitativ matematikundervisning 
Digitala verktyg ses som ett komplement till lärares undervisning och kan medverka 
till en kvalitativ matematikundervisning på flera olika sätt. För lärare kan de bidra till 
ett ökat tempo i klassrummen, genomgångar kan flyta på smidigare när behovet av att 
sudda ut och skriva nytt på tavlan försvinner. Genom att lärare kan förbereda 
presentationer till lektioner i förväg kan de effektivisera både planerings- och 
undervisningstid. Digitala verktyg kan även medverka till en kvalitativ 
matematikundervisning genom att användas för att understödja och förtydliga efter 
de behov som uppstår.  Studien har även funnit konkreta exempel på datorprogram 
som kan vara ett komplement till lärares undervisning på lågstadiet. Digitala verktyg 
kan även användas för att tillföra en visuell representation för abstrakt eller statiskt 
innehåll och som komplement till fysiska material. Genom att visuellt kunna visa 
utvalda delar av ett innehåll kan lärare med stöd av verktygen erbjuda en ökad 
förståelse för innehållet. Flera studier visade på att användning av interaktiva tavlor 
var ett viktigt verktyg i kvalitativ undervisning när dess funktioner används på rätt 
sätt. Interaktiva tavlor kan användas för att som tidigare nämnt förbereda 
undervisning men även introducera ett nytt arbetsområde och förtydliga matematiken 
för elever. Vid arbete med interaktiva tavlor visade flera studier att den kan användas 
för att inbjuda till diskussioner bland elever och som ett hjälpmedel för att låta elever 
visa sina tankar. Studier visade att kommunikationen kring matematik i klassrummen 
ökade med hjälp av digitala verktyg och lärare kan använda dem som stöd. Resultatet 
för denna studie visar även på att det kan vara svårt att uttala effekten på lärande hos 
elever om kommunikationen endast innehåller korta och ytliga svar. Interaktiva tavlor 
eller andra digitala verktyg leder inte till en bra klassrumskommunikation i sig utan 
det krävs att funktionerna används rätt av lärare. Av studiens resultat och denna 
beskrivning kan slutsatsen dras att digitala verktyg medverkar till en kvalitativ 
matematikundervisning för lärare på lågstadiet om det används som ett komplement 
i undervisning. Författarnas egna slutsats är att det som nämns ovan kräver mycket 
arbete från lärare och en kvalitativ undervisning är ett långsiktigt arbete som kräver 
erfarenhet, tid och övning.  
 

6.3.2 Lärares digitala kompetens  
Under studiens sammanställning av resultat har det framkommit vilka professionella 
krav det finns på lärare gentemot andra yrkesroller. Dessa är bland annat att kunna 
förstå, använda och integrera de digitala verktygen i det didaktiska innehållet. Lärare 
måste vara tekniskt kunniga och kritiskt kunna granska verktygen för att sedan 
använda dem i undervisningssammanhang. Det visar sig även att lärares inställning 
och engagemang till användandet av digitala verktyg spelar roll för att verktygen ska 
ses som ett hjälpmedel för att nå målen. Sofkova Hashemi (2019) uttrycker att den 
nationella digitaliseringsstrategin ska gälla för hela skolväsendet. Vidare beskrivs det 
om att lärare inte ska behöva vara ansvariga för att utveckla sin egen kompetens utan 
skolledare och andra huvudmän behöver ge stöd och utbildning för lärare. I resultatet 
presenteras två ramverk som kan användas som stöd för lärare och andra aktörer inom 
skolans verksamhet vilket ger svar på studiens andra frågeställning. Det första 
ramverket, TPACK, fokuserar på tre viktiga kompetenser och hur de samspelar och 
kan bidra till en utvecklad undervisning. Genom kollegialt lärande ska lärare bli mer 
säkra på användandet av digitala verktyg i undervisning. Det andra ramverket, 
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DigCompEdu, beskriver tydligt olika steg för en mer teknik-integrerad undervisning. 
En skillnad mellan de två ramverken är att det senare även inkluderar lärares 
skyldighet att utveckla även elevers digitala kompetens. Det senare ramverket kan ses 
som lättare att sätta sig in i och förstå då det beskriver hur lärare ska arbeta med de 
olika kompetenserna. Jämfört med det första som endast beskriver vilka kompetenser 
lärare bör ha men inte beskriver hur de ska utvecklas. Artiklarna beskriver att lärarna 
utvecklat sin digitala kompetens genom att arbeta kollegialt och att det är upp till 
huvudmännen att arbeta fram och utforma utvecklingen av lärares kompetens.  

6.4 Vidare forskning 
Den systematiska litteraturstudien (SLS) har trots att den endast bestått av ett litet 
urval av forskning kommit fram till resultat kring forskningsfrågorna; “Hur kan 
digitala verktyg medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på 
lågstadiet?” och “Vad innefattar lärares professionella digitala kompetens och hur kan 
den utvecklas i relation till undervisning?” Studien har sammanställt hur digitala 
verktyg kan bidra till en kvalitativ matematikundervisning och hur lärares digital 
kompetens kan utvecklas. För att utveckla studien kan denna SLS ligga till grund för 
en empirisk studie kring hur lärare upplever sin digitala kompetens i relation till 
matematikundervisning. Detta för att kunna koppla studiens resultat till verkligheten 
och synliggöra hur det ser ut på skolor i vår omgivning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - TPACK 

 
Bild 1 Technological, pedagogical and content knowledge framework (TPACK) © 2012 by tpack.org 
(Koehler, 2012)
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8.2 Bilaga 2 - Sökschema  
  

Databas 
& 
datum 

Sökord/sökfråga Avgränsningar Sökträffar Utvalda referenser Publikationstyp 

ERIC 
25/9 

(MAINSUBJECT.EXACT("Teacher 
Competencies")) AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 
School Teachers") AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("Educational 
Technology") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Technology 
Uses in Education")) 

2009–2019,  
Peer-review  

15 Exploring the 
Instructional Strategies of 
Elementary School 
Teachers When 
Developing 
Technological, 
Pedagogical, and Content 
Knowledge via a 
Collaborative Professional 
Development Program 
   

Vetenskaplig artikel 

ERIC 
25/9 
  

((MAINSUBJECT.EXACT("Educational 
Technology") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Educational 
Development") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Educational 
Methods") OR 

 2009–2019,  
Peer-review,  
Kindergarten, 
Grade 1, Grade 
2, Grade 3, 

10 Using Interactive 
Software to Teach 
Foundational 
Mathematical Skills  

Vetenskaplig artikel 



 
 

III 

MAINSUBJECT.EXACT("Technology 
Uses in Education") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Technology 
Integration")) AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("Grade 1") 
OR MAINSUBJECT.EXACT("Grade 
2") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Grade 3") 
OR MAINSUBJECT.EXACT("Primary 
Education")) AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("Elementary 
School Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Mathematics 
Teachers")) ) AND noft(math*) 

Primary 
education 

  
 ERIC 
18/11 
  

(primary school teachers use of 
technology in mathematics) AND 
noft(tech*) 

2009–2019, 
Peer-review,  
Kindergarten, 
Grade 1, Grade 
2, Grade 3, 
Primary 
education 

7 Experiences of Classroom 
Teachers on the Use of 
Hands-On Material and 
Educational Software in 
Math Education  

 Vetenskaplig 
artikel 



 
 

IV 

  
ERIC 
18/11 
  

(mathematics teachers) AND 
noft(Technological Pedagogical Content 
Knowledge)  

2009–2019, 
Peer-review,  
Kindergarten, 
Grade 1, Grade 
2, Grade 3, 
Primary 
education 

1 Using the IWB in an Early 
Years Mathematics 
Classroom: An 
Application of the 
TPACK Framework  

 Vetenskaplig 
artikel 

  
 ERIC  
18/11 
  

noft(Elementary school teachers use of 
technology in mathematics) AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Technology 
Integration") 

2009–2019, 
Peer-review,  
Kindergarten, 
Grade 1, Grade 
2, Grade 3, 
Primary 
education 

5 Interactive Whiteboards in 
Early Childhood 
Mathematics: Strategies 
for Effective 
Implementation in Pre-K-
Grade 3 

Vetenskaplig artikel 

  
 Eric 
18/11 
  

MAINSUBJECT.EXACT("Pedagogical 
Content Knowledge") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Mathematics 
Teachers”) AND noft(Technology) 

2009–2019, 
Peer-review,  
Kindergarten, 
Grade 1, Grade 
2, Grade 3, 
Primary 
education  

1 Rethinking about the 
Pedagogy for Pedagogical 
Content Knowledge in the 
Context of Mathematics 
Teaching 

Vetenskaplig artikel 



 
 

V 

SwePub 
25/9 
  

Digitalisering, läraren  - 3 Lärares digitala 
kompetens  

Bokkapitel  

SwePub 
18/11 

matematik, TPACK - 1 Digital visualisering i 
skolan   

Vetenskaplig 
rapport 

  
  
SwePub 
18/11 

lärare i matematik, digital teknik - 4 "Tekniken utan en lärare 
är ingenting" En studie om 
användande av teknik i 
geometriundervisning  

Licentiatavhandling  

SwePub 
18/11 

lärare, digitalisering, verktyg - 8 I huvudet på en 
digitalkompetent lärare 

Vetenskaplig 
rapport 
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8.3 Bilaga 3 - Kategoriseringsschema  
 

Fråga Är 
lärare i 
fokus?  

Hur ser lärare 
på 
användandet 
av digitala 
verktyg?  
 

Hur ser 
artikeln på 
lärares 
digitala 
kompetens?  
 

Beskrivs det om digitala 
verktyg i 
matematikundervisningen? 
 

Beskrivs det om 
hur digitala 
verktyg påverkar 
undervisningen? 
 

Vilken teori 
presenteras?  
 

Beskrivs 
TPACK-
ramverket som 
teori?  

Artikel        

Liu, Shih-
Hsiung 
(2013)  

Ja Positiv 
inställning 

Den behöver 
utvecklas 

Ja. Interaktiva tavlor 
används som presentation 

Ja TPACK Ja 

Lysenko, 
Larysa, 
Rosenfield, 
Steven, 
Dedic, 
Helena, 
Savard, 
Annie, Idan, 
Einat, 
Abrami, 
Philip C., 

Ja och 
elever 

Positiv 
inställning 

Framgår inte Ja. ELM Ja Framgår inte Nej 



 
 

VII 

Wade, C. 
Anne & 
Naffi, Nadia 
(2016) 
Kukey, 
Ebru; Gunes, 
Habibe 
& Genc, 
Zulfu. (2019) 

Ja Positiv 
inställning 

Den behöver 
utvecklas 

Ja. Dataprogram 
presenteras i artikeln 

Ja Kognitiv 
utvecklingsteori, 
Sociokulturell 

Nej 

Muir, Tracey, 
Callingham, 
Rosemary 
& Beswick, 
Kim (2016)   

Ja De digitala 
verktygen som 
finns används 
till dess fulla 
potential  

Läraren har 
digital 
kompetens 

Ja. Interaktiva tavlor Ja TPACK Ja 

Linder, 
Sandra M. 
(2012)  

Ja De digitala 
verktygen som 
finns används 
till dess fulla 
potential 

Läraren har 
digitala 
kompetens 

Ja interaktiva tavlor Ja Sociokulturell Nej 

Özmantar, 
Mehmet Faith 
(2011) 

Ja Framgår ej Framgår ej Kort i bakgrunden  Nej PCK (TPACK) Ja och nej 



 
 

VIII 

Sofkova 
Hashemi, 
Sylvana 
(2019) 

Ja Positiv 
inställning. 
Svårt att veta 
hur det ska 
användas i 
undervisningen  

Komplex Digitala verktyg i all 
undervisning 

Nej TPACK, 
DigCompEdu, 
Sociokulturell  

Ja 

Boström, 
Lena, 
Sjöström, 
Mårten, 
Karlsson, 
Håkan, 
Sundgren, 
Marcus, 
Andersson, 
Mattias, 
Olsson, Roger 
& Åhlander, 
Jimmy (2018) 

Ja Positiv 
inställning 

Under 
utveckling 

Ja  Ja TPACK, SAMR Ja 

Markkanen, 
Peter (2014) 

Ja Positiv 
inställning 

Under 
utveckling 

Ja Ja Reifikationsteorin, 
Kognitiv 
utvecklingsteori 

Nej 

Mars, Anette, 
Brännström, 
Maria & 

Ja Positiv 
inställning 

Under 
utveckling 

Ja Ja Sociokulturell  Nej  
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Brännström, 
Laura (2016) 
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8.4 Bilaga 4 – DigCompEdu 

 
Bild 2: Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) European Commission (2018) 
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