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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka matematiklärares syn på modern teknik 

samt på vilket sätt de använder sig av den i undervisningen. För att undersöka detta 

användes kvalitativ intervju som metod. Intervjuundersökningen inkluderar 4 

matematik- och naturvetenskapslärares synpunkter och tankar om modern teknik och 

internetanvändande i sin undervisning. Resultatet visar att lärarna använder den moderna 

tekniken som belöning, där datortid används för att locka elever att färdigställa 

uppgifter. De använder även modern teknik som samlingspunkt vid uppstartande av 

projekt eller ämnesdel, exempelvis genom en projektor som visar upp filmklipp eller 

experimentinstruktioner. Vidare använde lärarna den moderna tekniken som ett 

övningsredskap för eleverna och som ett digitalt uppslagsverk, både för eleverna och sig 

själva. Användandet av modern teknik i undervisningen upplevs av lärarna vara till hjälp 

för de eleverna med behov av stöd i sin skriftspråkliga utveckling, genom att lärarna kan 

visa ämnesmaterialet på flera olika sätt. Lärarnas syn på den moderna tekniken och 

internetanvändandet är att den är praktisk och håller en inspirerande roll. Synen på 

modern teknik som ett medierande verktyg, där lärarna kan lära sig genom tekniken, 

upplevs genomgående i intervjuerna.  

 
Nyckelord: IKT, matematik, modern teknik, medierande verktyg, undervisning, 

utbildning, öppna lärresurer. 
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1 INTRODUKTION 
Matematikundervisning i Sverige har fått kritik i och med de svaga resultat som 

visats fram från organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(Organisation for Co-operation and Development, OECD) i deras senaste PISA-

undersökning (Skolverket, 2013). Skolverkets (2013) resultat visar att Sveriges 15-

åriga elever påvisar svaga resultat i matematik i jämförelse med en majoritet av 

andra OECD länders resultat. 

”I 25 av OECDs 34 medlemsländer presterar eleverna signifikant högre resultat i 

matematik än elever i Sverige, däribland elever i samtliga nordiska länder.” s. 8 

(a.a.) 

De senaste PISA-undersökningarnas resultat har tolkats som att svenska elevers 

matematikkunskaper har dalat, både i relation till andra länders resultat men även i 

relation till de egna resultaten från tidigare år (Skolverket, 2013). Enligt Säljö, 

Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011) är ett alltmer vanligt sätt att referera till 

elevernas kunskaper att tala om dessa som en generell och mätbar del. De menar att 

dessa mätbara kunskapsdelar i realiteten bara är en liten del av den kunskapsbas som 

eleverna besitter (a.a.).  

I Skolverkets läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr11, står det 

att elever ska ges möjlighet att lära sig använda den moderna tekniken. 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola;  

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation och lärande.” (Skolverket, 2013) 

Inom matematikämnet fortsätter Lgr11 med att eleverna ska ges kunskap om hur den 

digitala tekniken kan användas inom ämnet, för att exempelvis göra beräkningar och 

vid presentation och tolkning av data (Skolverket, 2013). 

Tyrén (2007) menar att lärare i lågstadiet känner en osäkerhet vid användandet av 

framförallt datorn med sina elever. Lärarna ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap om 

användandet av den moderna tekniken för att kunna hjälpa eleverna använda den 

(a.a.). Johansson (2008) menar däremot att lärare är positiva till att använda modern 

teknik med eleverna.  

Samuelsson (2014) talar om den klyfta som uppstår mellan de elever som har 

tillgång till modern teknik till vardags och de som saknar denna tillgång. Den digitala 

(o)jämlikhet som uppstår mellan dessa elever påverkar hur och varför de använder 

sig av modern teknik i skolarbetet (a.a.). Även Bergqvist, Hudson, Lithner och 

Lindwall (2008) menar att elevers fritidsanvändande av modern teknik påverkar hur 

intresserade eleverna är av att sedan använda den moderna tekniken i skolan.  

Då Lgr11 ser användandet av modern teknik som en viktig grund elever ska ha med 

sig från fullföljandet av grundskolan, och lärare har en viktig roll i att utjämna den 

digitala (o)jämlikhet som Samuelson (2014) menar finns i elevgruppen, är det av 

intresse att se hur lärare använder sig av den moderna tekniken. Hur arbetar lärare 

med den moderna tekniken och vilken syn har de på modern teknik och användandet 

av densamma i skolans miljö?  
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2 BAKGRUND 
Först kommer en kort beskrivning av begrepp som används i denna undersökning att 

ges. Detta för att klargöra för läsaren vilken betydelse de har i avseende till denna 

undersökning. Även vissa begrepp som inte nödvändigtvis är bekanta för läsaren, har 

fått en plats i begreppsförklaringen. Begreppsförklaringen behandlas i kapitel 2.1. 

Sedan följs detta av det sociokulturella synsättet i den teoretiska ansatsen i kapitel 

2.2. Efter detta följer den tidigare forskningen i kapitel 2.3. Sist följer en kort 

sammanfattning i kapitel 2.4. 

2.1 Begreppsförklaring 

App: programvara för smartmobiler. Dessa är konstruerade för att fungera ihop med 

pekskärmsteknologin i smartmobilerna. 

Informations- och kommunikationsteknik: ett begrepp som beskriver hur data och 

kunskap samlas in, bearbetas och sprids.  

Modern teknik: ett begrepp som har ett flertal innebörder. Under denna studie 

används modern teknik som ett samlingsnamn för den nutida information- och 

kommunikationstekniken och dess verktyg. Som exempel mobiltelefoner, bärbara 

datorer, Internet och trådlösa nätverk. 

iPad: se surfplatta.  

Podcast: en förinspelad ljudfil med avgränsat innehåll tillgänglig för uppspelning via 

mediaspelare med passande programvara.  

Projektor: i folkmun ofta kallad ”kanon” då konstruktionen går ut på att projicera en 

stor bild på en separat filmduk eller vägg. Används för att visa stillbilder eller film 

och har en justerbar bildstorlek för att kunna anpassas till olika utrymmen. 

Smartmobil: en mobiltelefon som styrs via en pekskärm där användaren drar och 

trycker med fingrarna för att navigera i programvaran. 

Surfplatta: en läsplatta med internetåtkomst. Läsplatta syftar på den bärbara och 

tangentbordslösa teknik som ger respons på användarens beröring av skärmen för att 

låta användaren nyttja programvaran. 

Leasing: att leasa en dator innebär att användaren hyr in en dator med ett visst 

programutbud. Avtalet innebär att företaget som hyr ut datorn står som ägare till 

denna och användaren har rättighet att nyttja datorn enligt det avtal som fastställts 

mellan båda parter. Programvaran och installations- samt reparationsservice 

inbegrips ofta i avtalet och ger en ram för hur datorn får nyttjas.   

Öppen (digital) lärresurs: en digital resurs i form av exempelvis film, text eller 

video, som finns tillgänglig via Internet. 

2.2 Teoretisk ansats 

Den konstruktivistiska grundsynen innebär att människan skapar sin uppfattning av 

omvärlden genom att få röra vid och testa den (Säljö, 2000). Den sociokulturella 

synen på inlärning och kunskap formades ur denna grundsyn men tillägger att den 

omgivning människan har runtomkring sig påverkar det människan lär sig (a.a.). 
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Vygotskys syn på en persons utveckling och lärande som socialt betingade processer 

är kännetecknande för detta sociokulturella synsätt (Phillips och Soltis, 2014). Både 

Säljö (2000) och Phillips och Soltis (2014) påpekar hur Vygotsky ser den sociala 

kontexten en människa befinner sig i påverkar inte bara vad hon lär sig utan även hur 

hon lär sig. Kulturen, språket och de sociala faktorer som omger oss är verktyg 

genom vilka vi ser på omvärlden samt kategoriserar och lär oss om den (a.a.) Enligt 

Vygotsky är det samtalet och språket som är de viktigaste redskapen i lärprocessen 

(Säljö, 2000). 

Både Säljö (2000) och Brinkkjær och Høyen (2013) menar att det skriftspråkliga 

samtalet ger en möjlighet att reflektera som inte är tillgänglig i ett vardagligt samtal. 

Detta eftersom det nedskrivna samtalet kan bjuda in till fler aktörer då det inte är 

bundet till en speciell plats eller tidpunkt (a.a.).   

”Texten är inte som talet beroende av att den som formulerar budskapet och den 

som möter det finns på samma plats vid samma tillfälle. Tvärtom, den kan röra 

sig i rummet och i tiden.” (s. 188, Säljö, 2000) 

Brinkkjær och Høyen (2013) menar vidare att den artefakt, alltså det 

människotillverkade föremål, genom vilket texten skrivs ner och lagras spelar stor 

roll för hur texten mottas. En bok, en e-post eller ett chattmeddelande innebär olika 

förväntningar på textens utformning och påverkar därför hur mottagaren tolkar texten 

(a.a.).  

Säljö (2000) talar om Vygotskys tankar på hur en individs lärprocess kan förbättras 

eller försämras beroende på den kontext individen befinner sig i. Kulturen, språket 

och de sociala faktorer som omger en individ kan göra lärprocessen effektivare, eller 

göra den mindre effektiv. Dessa verktyg genom vilka vi lär oss skapar en 

utvecklingszon, och varje individ har en proximal utvecklingszon (Zone of Proximal 

Development, ZPD) inom vilken hon lär sig bäst (a.a.). Warford (2010) utvecklar 

detta ytterligare och menar på att det från lärares perspektiv finns ett kollegialt 

samspel i vilken den yrkesmässiga lärprocessen sker bäst genom givande samtal 

mellan kollegor och handledare inom yrket. Detta samtal och sociala samspel 

benämner han som Zone of Proximal Teacher Development (ZPTD) (a.a.). Säljö 

(2000) förhåller sig mer generell till detta synsätt och menar på att det är den 

sociokulturella omgivningen som driver på utvecklingen inom utvecklingszonen och 

att samtalet därför inte kan ses som en separat del i lärprocessen. Miljön kring skolan 

och den kultur skolan verkar inom måste även de inbegripas i utvecklingszonen 

(a.a.).   

2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har delats upp i fem underkategorier. Den obundna 

tekniken i kapitel 2.3.1 visar hur modern teknik varken är plats- eller tidsbunden. 

Kapitel 2.3.2 tar upp de förutsättningar för praktisk teknikanvändning som ses i 

tidigare forskning. Kapitel 2.3.3 tar upp hur modern teknik kan underlätta 

utvecklingen av den kommunikativa förmågan. Modern tekniks roll i hur vi kan lära 

av varandra tas upp i kapitel 2.3.4. Sist följer kapitel 2.3.5 med en förklaring av 

handledarens roll i lärprocesser innehållande modern teknik. 

2.3.1 Den obundna tekniken 
Brinkkjær och Høyen (2013) lyfter fram modern teknik som ett komplement till den 

traditionella undervisningen, då denna tillåter oss att gränslöst söka efter information 
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och interagera med andra. Värdet i att informationsutbyte och interaktion kan ske på 

en öppen och tillgänglig plattform, som exempelvis Internet, är att användarna kan 

kommunicera, lära och lära ut kontinuerligt (a.a.). Bjerneby Häll (2006) menar att 

tillgängligheten till den mängd information som finns på exempelvis Internet, ger 

elever och lärare möjlighet att interagera oavsett var de befinner sig eller vilken 

tidpunkt på dygnet det är (a.a.).  

2.3.2 Förutsättningar för praktisk teknikanvändning 
Samuelsson (2014) menar att vid användandet av datorer och surfplattor i 

klassrumsundervisning, föreligger det en problematik då det inte går att avgränsa 

användningen av vilka program och appar som eleverna väljer att använda. Det är 

alltså svårt för lärare att kontrollera om eleverna fullföljer de givna instruktionerna 

eller om de gör något annat istället (a.a.).  

Samuelsson (2014) konstaterar vidare att vid de tillfällen eleverna själva får styra 

över hur dessa redskap ska användas, så är det främst som vad han benämner ett 

nöjesmedium. Här åsyftar han själva användandet av de program och appar eleverna 

väljer, i ett socialt eller underhållande syfte, utan greppbar tangens till 

klassrumsundervisning. Detta är dock enligt Samuelsson (2014) inte att ses som ett 

tidsfördriv utan som nytta. Då det även är de elever som ofta eller dagligen använder 

datorer och surfplattor till nöje, som också påvisar en stark tillit till sin förmåga att 

använda redskapen (a.a.).   

Två problematiker som direkt påverkar lärares användarmönster av modern teknik är 

i ena fallet tidsbristen som uppstår vid tekniska fel eller avsaknad av fortbildning och 

hjälp. Detta tas upp i kapitel 2.3.2.1. Det andra fallet är teknikproblematiken som 

uppstår vid användandet. Detta tas upp närmare i kapitel 2.3.2.2. 

2.3.2.1 Tidsaspekten 
Bjerneby Häll (2006) menar att ett av de större problemen med att införliva modern 

teknik i undervisningen är tidsbristen. Tiden räcker inte till för att söka efter och 

studera det nya materialet, det finns inte heller några garantier för att tekniken 

kommer att fungera när den väl ska användas inne i klassrummet, vilket gör en 

"dubbelplanering" för lektionen nödvändig. Bergqvist, Hudson, Lithner och Lindwall 

(2008) talar om samma problematik med att planera för undervisning där teknik är 

inblandad. Det här gäller för de flesta fall av modern teknik, program och appar samt 

även olika typer av nättjänster (a.a.).  

I Bergqvist m.fl. (2008) undersökning med matematikpodcasts var det många av 

lärarna som ansåg att ett av de större problemen var att inspelningstiden inte fanns 

tillgänglig under arbetstiden, utan att de blev tvungna att använda sin fritid till det 

här projektet. De nämner dock en lärare som fick en timme per vecka att nyttja till 

projektet, men att i det fallet så krävdes det ytterligare en timma för att kunna 

färdigställa podcasten (a.a.). Olteanu (2013) påtalar att detta är ett av de största 

skälen till varför tid för planering och reflektion ska planeras in, inom ramen för 

lärarens tjänst, redan från början av skolledarna. Dessutom behöver en handledar- 

eller projektledarroll med kunskaper i både matematik och projektinnehållet finnas 

tillgänglig (a.a.). Bergqvist m.fl. (2008) menar att lärare med positiv inställning till 

tekniken gärna fortsätter att nyttja denna i undervisningssyfte, tidsbristen till trots. 

Olteanu (2013) förhåller sig mer skeptisk till detta och vill mena på att det krävs 

uppmuntran och kontinuerlig handledning från någon mer kunnig person inom 
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matematik och matematikdidaktik för att lärare ska hitta och skapa nya rutiner med 

en ny teknik. 

2.3.2.2 Teknikaspekten 
Bergqvist, Hudson, Lithner och Lindwall (2008) säger att vissa delar av modern 

teknik har läraren varken tillgång till eller något direktinflytande över, så som 

nätverksuppkopplingar och servertillgång. Därigenom blir tidsåtgången svår att 

förutse och planera för (a.a.). Samuelsson (2014) tillägger att en annan del av den 

tekniska aspekten; att lära sig programmet, tekniken och felsökningsprocessen, tar tid 

och fortsätter i samma tidskrävande anda under hela projektets gång.  

2.3.3 Utveckling av den kommunikativa förmågan 
Olteanu (2013) menar att när fokus ligger mer på presentationen av innehållet på 

lektionerna än på vad innehållet är, lyfter undervisningen och låter elever utvecklas 

bättre. De lärprocesser som gagnas mest är de där behov av tydligare förklaringar 

finns i undervisningen, som exempelvis för elever med skriftspråkliga svårigheter. 

Det är främst den analytiska förmågan, begreppsförståelsen samt den kommunikativa 

förmågan som lärare märkt skillnad på (a.a.). Bjerneby Häll (2006) menar att här 

spelar modern teknik in som ett komplement, och tillägger att tekniken även spelar 

en stor roll i hur lärare kan bibehålla elevers intresse för matematiken. Bergqvist 

m.fl. (2008) menar att podcast som redskap ger eleverna incitament till att titta på 

klassrumslektionen i förväg och därigenom få en bättre insikt i den dagens lektion. 

Läraren känner i sin tur att eleverna ställer djupare frågor och hänger med bättre. 

Detta kan eleverna förstås göra med böcker också, men lärarna tyckte att inlärningen 

fick en extra skjuts med användandet av denna moderna teknik (a.a.). Bjerneby Häll 

(2006) säger vidare att elever gynnas av liknande sätt att variera undervisningen. 

Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011) påpekar att matematiken är ett 

ämne där det språkliga spelar stor roll och att det föreligger en risk för att elever med 

problem med språkliga uppgifter halkar efter. Amhag (2010) utvecklar detta genom 

att förklara hur den dialogiska processen kan förbättras med datorn som verktyg, där 

en relation mellan sättet elever skriver på ses i relation till en given miljö och 

elevernas skriftspråkliga lärprocess. Här syns att en elevs språkbruk influerar en 

annans, som i sin tur influerar nästa, och detta skapar en språkram som enbart 

existerar i den givna miljön. Språkramen influeras av att kroppsspråket i den 

skriftspråkliga och nätbaserade miljön inte har någon given plats, och de ord som får 

en viktigare roll där än i ett vardagligt samtal (a.a.). Säljö (2000) påpekar att detta 

sätt att förtydliga och precisera ett språkbruk skapar en gemenskap i gruppen, då 

vissa ord kan användas eller ges innebörd som inte existerar utanför gruppen.  

2.3.4 Lära av andra 
För att lärare ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om undervisning behöver de 

få samarbeta, reflektera och diskutera ihop med sina kollegor (Olteanu, 2013). Säljö, 

Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011) påpekar här att den nära tillgång till 

andras erfarenheter och insikter som vi har i form genom den digitala tekniken, gör 

att vi inte behöver begränsa oss till enbart kollegor. Våra arbetslag, som inte alltid 

har den relevanta kunskap vi själva behöver för att vidareutvecklas, börjar alltmer 

ersättas av ett kunskapsutbyte i den virtuella världen (a.a.). Bergqvist m.fl. (2008) 

påpekar att digital teknik även kan ses som ett verktyg som indirekt skapar ett 

lärande. I detta fall som fokuspunkt när syskon lär ut genom datorn eller föräldrar 
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som kan delta i lärandet genom datorn. Samuelsson (2014) ser detta som att datorn 

länkar ihop skolans sätt att lära ut med en mer personligt anpassad lärsituation för 

eleven, där de handledare som finns i hemmet kan ge en ny syn på materialet.   

Det Amhag (2010) benämner som nätbaserade lärmiljöer, exempelvis internetsidor 

med referensmaterial för undervisning, ger ett utbyte av individers och gruppers 

texter och bildmaterial som bidrar till att öka den gemensamma kunskapsbasen bland 

lärare som grupp. Den dialogicitet, alltså den uppbyggda relation i dialog mellan i 

detta fall texten och individerna, som kan ses genom detta, ger en möjlighet till ett en 

reflektion som inte varit verksam innan mellan individer. De kan granska både sina 

egna och andras texter på ett nytt sätt och återkomma till både sina egna och andras 

texter och kommentarer för fördjupning och reflektion, vilket Amhag (2010) 

benämner som metareflektion. Det är även möjligt för grupper att mötas trots stora 

fysiska avstånd mellan dem. Text-, tal- och videosamtal över nätet ger möjligheten 

till detta (a.a.). Olteanu (2014) ser samma resultat bland lärarnas positiva 

erfarenheter i relation till deras reflekterande diskussionsmöten med andra lärare. 

Olteanu (2014) menar att det är i den gemensamma skriftspråkliga miljön, där 

användarna har tillgång till text innehållandes sin egen och andras språkliga process 

som de kan reflektera över sin egen process mer djupgående.  

2.3.5 Handledning 
Bergqvist, Hudson, Lithner och Lindwall (2008) undersökte hur användande av 

podcast i matematikundervisningen kunde komplettera den traditionella 

undervisningen. De menar att eleverna förhöll sig positiva till användandet av 

podcasts eftersom de såg det som en roligare form av inlärning än den traditionella. 

Det upplevdes även som en tillgång för föräldrarna att kunna få en inblick i vad deras 

barn lär sig när de kunde få lyssna och se en del av undervisningen. Föräldrarna 

kunde även hjälpa till mer effektivt vid läxläsning eftersom de kunde gå igenom 

materialet tillsammans med barnen (a.a.). Amhag, Kupferberg och Leijon (2013) 

menar att denna typ av modern teknik ger en möjlighet och en utmaning för skolan 

att skapa broar mellan de två ”hemmiljöer” elever vistas i. De syftar då på den 

kunskapsbaserade och traditionella miljön i skolan kontra den mer personliga och 

meningsskapande kamratskap som fritiden erbjuder. Elever som tillsammans med en 

familjemedlem eller vän kan gå igenom material kopplat till undervisningen och 

därigenom få fler synpunkter på materialet, fördjupar sin kunskap om ämnet och kan 

ta till sig kunskapen snabbare (a.a.). Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg 

(2011) behåller en mer skeptisk bild till detta som Amhag m.fl. (2013) talar om och 

håller med om att det finns en potential i denna typ av kunskapsinlärning, men att 

lärarens roll som handledare inte kan ersättas. Dock menar Samuelsson (2014) att 

lärarens roll som handledare inte är tillräcklig när det gäller användandet av modern 

teknik utan att det behövs en samverkan mellan elevernas hemmiljö och skolan. 

Elever behöver använda modern teknik i ett flertal syften och i flera olika kontexter, 

de bygger upp självsäkerhet och ett mer vågat användarmönster om de har tillgång 

till både utbildnings- som nöjesanvändning av tekniken (a.a.).   

Amhag, Kupferberg och Leijon (2013) talar om att lärarens roll som handledare inte 

förändrats över tid, men att de redskap läraren ska använda i undervisningen har 

ändrats. Tyrén (2007) menar att läraren måste kunna känna sig trygg i sin 

handledarroll genom att få tillräcklig kunskap om hur tekniken fungerar för att kunna 

skapa en god lärsituation för eleverna. Olteanu (2014) menar dock att en lärare inte 

kan finna trygghet i sin handledarroll enbart med kunskap om hur tekniken fungerar. 
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Hon behöver även stöd i form av egen handledning, av någon med både djupare 

kunskap om teknikanvändandet samt hur tekniken bör användas inom skolämnet 

(a.a.).  

2.4 Sammanfattning 

Vygotskys tankar om människans lärande och utveckling som beroende av den 

sociala kultur som omger henne kännetecknar den sociokulturella grundsynen på 

lärprocessen (Säljö, 2000). Samtalet och språket är de viktigaste redskapen i denna 

lärprocess (a.a.).  

Brinkkjær och Høyen (2013) och Säljö (2000) påpekar att det skriftspråkliga 

samtalet ger en mer fokuserad möjlighet att reflektera över sin egen och andras 

språkliga lärprocess än det vardagliga samtalet ger. Brinkkjær och Høyen (2013) 

menar vidare att det medie som används för att skriva texten påverkar hur texten 

sedan tolkas.  

Säljö (2000) talar om Vygotskys syn på hur en social kultur kan ge en individ olika 

möjligheter för lärande. Den mest lämpade kulturen kallar han för den proximala 

utvecklingszonen (ZPD). Warford (2010) tar detta begrepp ett steg längre när han 

talar om en lärares proximala utvecklingszon (ZPTD). 

Brinkkjær och Høyen (2013) talar om hur de nätbaserade plattformarna där 

informationsutbyte kan ske, har gett informationsutbytet en plats där avstånd och 

tidpunkt inte längre begränsar det. Bjerneby Häll (2006) lyfter implikationen detta 

får för lärare och elevers interaktion, då informationsutbytet kan ske oberoende av 

tidpunkt eller avstånd. 

Samuelsson (2014) påpekar att det samband som kan ses mellan elevers användande 

av modern teknik i hemmet och det användarmönster de har med modern teknik i 

skolan, har med elevernas självupplevda tillit till den egna förmågan att göra. 

Eleverna med syskon eller annan mer kunnig handledare i hemmet uppvisar större 

villighet att använda modern teknik i skolmiljön.  

Vid användningen av modern teknik i undervisningen fick podcasten en inspirerande 

roll för elever att ta till sig lektionsmaterialet i förväg (Bergqvist m.fl. 2008). Men 

tiden för färdigställande av podcasten var inte proportionell till den avsatta tiden för 

ändamålet. Även de tekniska problem som kan uppstå med modern teknik, som 

nätverksbortfall eller datorhaverier, skapar oreda i planeringen. Både Bjerneby Häll 

(2006) och Bergqvist m.fl. (2008) talar om den dubbelplanering detta kan skapa för 

lärare.   

Olteanu (2013) menar att fokusering på hur lärare lär ut istället för vad de lär ut, 

hjälper elevers lärprocesser. Den moderna tekniken kan vara ett effektivt verktyg i 

detta, speciellt för den skriftspråkliga lärprocessen.  Bjerneby Häll (2006) och 

Bergqvist m.fl. (2008) utvecklar och säger att den moderna tekniken kan hjälpa 

läraren att bibehålla elevers intresse för ämnet.  

Ett ytterligare användningsområde, som medierande läromedel där fler kan följa och 

reflektera över lärprocesserna finns, genom de nätbaserade rum där dialog sker 

(Olteanu, 2013 samt Amhag m.fl. 2013). Även i den praktiska användningen av 

modern teknik är en handledare, med djupare kunskap om tekniken samt dess 

användningsområden önskvärd (Olteanu, 2013). Bergkvist m.fl. (2008) ger en 

liknande bild av handledarens roll i utvecklingen och användandet av modern teknik 
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som Olteanu (2013). Dock visar Bergqvist m.fl. (2008) på vardagsanvändandet av 

modern teknik i hemmet, av exempelvis äldre syskon, som en instruerande roll i 

utvecklingen. Medan Olteanu trycker på vikten av utbildning hos handledaren, som 

stöd i utvecklingen. 

Arbetsprocessen som involverar modern teknik ska dock ses som ett komplement 

och inte som ett substitut, då den aldrig kan ersätta den mänskliga dialogen mellan 

två människor (Brinkkjær och Høyen, 2013). Detta då dialogen innehåller både 

kroppsspråk samt tonläge, något som blir svårtolkat i det skrivna ordet. Däremot kan 

det nätbaserade utbytet av kunskap och information ge möjligheter till större utbyte 

då informationen ej är platsbunden (Amhag, 2010). Ur en konstruktionistisk 

synvinkel blir den moderna tekniken därför ett problematiskt hjälpmedel. Detta då 

det både kan öppna upp för fler dialogiska möten, men där en stor del av kontexten 

tas bort vid användandet (Säljö, 2000). 

Bergqvist m.fl. (2008) samt Amhag m.fl. (2013) påpekar hur elevernas hemmiljö och 

de handledare elever kan få där ska ses som en tillgång för skolan. Elever med god 

tillgång till handledning i modern teknik hemma får ett mer vågat användarmönster 

av tekniken i skolan. Säljö m.fl. (2011) anser att lärarens roll som handledare är 

viktigare än hemmets, vilket Samuelsson (2014) inte vidhåller. Det är istället det 

samspel mellan de olika handledarrollerna som ger en elev mest enligt Samuelsson.  

Tyrén (2007) menar att läraren, för att kunna vara en god handledare, behöver få 

tillräckligt med kunskap om hur tekniken fungerar. Detta är dock inte tillräckligt 

enligt Olteanu (2014), som menar att en lärare även behöver få handledning av någon 

med kunskap både om teknikens funktion samt om didaktiken inom ämnet. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Intresseområdet i denna uppsats är vilken modern teknik som används i 

matematikundervisning samt vilken syn lärare har av den moderna tekniken i relation 

till undervisning.  

Alltså ligger intresset i att undersöka hur matematiklärare använder datorer, 

Internetkällor och liknande teknik i klassrummet, även vilka möjligheter eller 

lärprocesser de ser med detta användande i klassrummet. Det är även av intresse att 

undersöka hur matematiklärare ser på användning av dessa tekniker i sin egen 

lärprocess.   

3.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur verksamma lärare i 

matematikämnet använder sig av och hur de ser på modern teknik och jämföra detta 

med tidigare forskning.  

3.2 Frågeställningar 

Genom intervjuer med 4 matematiklärare hoppas jag få svar på: 

 På vilket sätt använder lärare modern teknik i sin undervisning? 

 Vilken syn har lärare på modern teknik i undervisningen? 
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4 METOD 
I detta kapitel kommet metodvalet att presenteras i kapitel 4.1. Valet av 

undersökningsinstrument beskrivs i kapitel 4.2. Den undersökningsgrupp som 

undersöktes beskrivs i kapitel 4.3. Kapitel 4.4 tar upp de etiska förhållningsregler 

som använts i undersökningen. Kapitel 4.5 tar sedan upp undersökningens reliabilitet 

och validitet i metoddiskussionen. Sist följer bearbetningen av källdatan i 

dataanalysen i kapitel 4.6. 

4.1 Metodval 

Gillham (2008) menar att vid en forskningsfråga gällande människors användande av 

material eller tekniker så kan både en kvalitativ och en kvanititativ undersökning 

vara av intresse. Den kvalitativa undersökningen ger en djupare inblick i hur och 

varför materialet eller tekniken används, medan den kvantitativa undersökningen ger 

en förståelse för hur användandet sker i en större grupp. För att förtydliga så ger en 

kvalitativ undersökning människans perspektiv på och tankar om användandet, 

medan den kvantitativa undersökningen ger en bild av gruppens användarmönster 

(a.a.).  

Vid denna undersökning har den kvalitativa undersökningsmetoden valts. Lantz 

(2013) menar att detta är att föredra vid undersökningar gällande en människas 

uppfattningar eller tankar. Då en av frågeställningarna i denna undersökning gäller 

lärares syn på modern teknik i undervisning tycktes en kvalitativ 

undersökningsmetod som mest lämpad.  

4.2 Undersökningsinstrument 

Patel och Davidson (1994) anser att en kvalitativ intervju är mest lämpad för en 

kvalitativ studie som involverar människors synsätt eller tankemönster. Gillham 

(2008) håller med om att intervjun är mest lämpad för en undersökning gällande 

människors synsätt och tankemönster. En kombination av ett flertal 

undersökningsinstrument som kompletterar varandra är däremot att föredra över att 

välja enbart en, då samtliga instrument innehåller sina egna brister (a.a.). För de 

gällande frågeställningarna skulle en kombination av kvalitativ intervju och 

enkätundersökning kunna ge en tillräckligt bred och djupgående datainsamling att 

analysera. Patel och Davidson (1994) menar dock att den tid som en eller flera 

undersökningar tar, utöver den ursprungliga, måste vägas mot hur relevant 

informationen kan anses vara i relation till forskningsfrågan. Kylén (2004) påtalar 

även att en enkätundersökning bäst passar en urvalsgrupp med en större mängd 

participanter.  

Då det fanns en mindre grupp med villiga intervjurespondenter redan innan 

undersökningen startade, ansåg jag att det var lämpligast att utöka gruppen och satsa 

på den kvalitativa intervjun som enda undersökningsinstrument. Genom att utöka 

gruppen med fler respondenter låg förhoppningen på att detta skulle ge en bredare 

bas för frågeställningen gällande lärares användning av modern teknik.  

Intervjuerna baserades sedan på Thomssons (2010) och Lantz (2013) 

intervjuplanstrukturer, Där inriktningen låg på vad de benämner som mindre 

strukturerad respektive halvstrukturerad intervjuplan. Här ligger fokuseringen på en 

mindre mängd riktade frågor och stort utrymme för intervjurespondenten själv att 

föra fram samtalet. De riktade frågorna är med som en ram för intervjuaren att kunna 
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leda fram samtalet genom, så att de svar som ges hålls inom det ämne som undersöks 

(a.a.).  

4.2.1 Intervjuplan 
Intervjuplanen (bilaga 8.2) är uppdelad enligt Kyléns (2004) upplägg där en öppning 

med förklaring av syftet med intervjun ligger som en första punkt. 

Intervjurespondentens fria berättelse, eller fria tolkning av frågorna ges sedan plats. 

En förberedd lista av kontrollfrågor eller preciseringsfrågor används vid de tillfällen 

intervjun riskerar att distansera sig från den ursprungliga frågeställningen. Denna 

ramstruktur möjliggör för intervjurespondenterna att berätta med egna ord utan att bli 

störda i samtalet, samtidigt som det ger intervjuaren en chans att följa upp intressanta 

trådar i samtalet (a.a.). 

Två testintervjuer utfördes innan intervjurespondenterna kontaktades. Detta för att 

fastställa vilken tidsram intervjun tog i anspråk, vilket Gillham (2008) menar inte ska 

överskrida en timma. Detta motiveras med att en intervju som överskrider detta inte 

håller samma kvalitet och verkar utmattande på participanterna (a.a.). 

Testintervjuerna gav även en chans att reflektera över vilka frågeområden som var 

otydliga eller behövdes tas bort.   

Testintervjuerna gav bra respons och tidsramen höll sig på ungefärliga fyrtio 

minuter. Frågeområdena inkluderade vilken teknisk utrustning lärarna hade tillgång 

till, hur de använde denna i klassrummet och vilka möjligheter det såg med detta.  

Då lärarna hade tidspressade scheman vid denna tidpunkt ansågs det mest effektivt 

att de själva valde plats för intervjun.  Här är valet av inspelningsinstrument viktigt, 

då lokalen inte är känd. Akustiken och utformningen av lokalen påverkar 

ljudinspelning i hög grad och testningen av inspelningsinstrumenten utfördes därför 

multipla gånger. De valda instrumenten var en smartmobil med en programvara för 

inspelning av ljud, samt en surfplatta med samma typ av programvara. Två 

inspelningsinstrument valdes för att försäkra sig av att få tillräckligt material även 

vid tekniskt fel, som en oavsiktlig avstängning eller programfel.  

4.3 Undersökningsgrupp 

De intervjuade lärarna från testintervjuerna valdes ur bekvämlighetssynpunkt då jag 

har en personlig relation med dem. Då de är svenska- och språklärare presenteras inte 

dessa intervjuer i resultatet.  

Vid kontakten med möjliga intervjurespondenter gjordes först en riktad förfrågan där 

jag ringde till rektorer för att fråga om möjliga intervjupersoners kontaktinformation. 

Förfrågningen var för att få information om vilka lärare som hade 

matematikinriktning. Efter att ha kontaktat de första rektorerna på telefon och i 

samtliga fall blivit rekommenderad mailkontakt så valde jag att fortsätta med 

elektronisk korrespondens (se bilaga 8.1.1.) till de resterande rektorerna. Dock ska 

risken med elektronisk korrespondens beaktas, då det är möjligt för rektorerna att 

vidarebefordra denna vidare till de möjliga intervjurespondenter som de finner 

lämpliga. Detta skulle kunna ge en signal till lärarna att rektorn önskar att de tar 

kontakt för en intervju, vilket påverkar huruvida de uppfattar intervjun som frivillig 

eller ej. 

Två lärare hade i sin kontaktinformation på nätet, placerat sin email samt 

ämnesinriktning på hemsidan. Vilket gjorde att jag istället för att gå genom rektorn 
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kunde ta kontakt med dem direkt. Jag valde även här elektronisk korrespondens (se 

bilaga 8.1.2.). Sju lärare med matematikinriktning tackade ja till medverkan i en 

intervju. Men då tidpunkten när intervjuerna skulle genomföras var en tidspressad 

del av terminen, då det vid denna tidpunkt genomfördes både nationella prov samt 

utvecklingssamtal, fick detta resultatet att den ursprungliga gruppen vid 

intervjutidpunkten tappat tre respondenter. Den undersökta gruppen som intervjuades 

var därför fyra stycken.   

De lärare som valde att delta i intervjuerna är samtliga kvinnor som arbetar inom 

grundskolan med årskurser mellan förskoleklass upp till tredje klass. De är 

verksamma inom en medelstor kommun belägen i södra Sverige och arbetar i 

stadsmiljö.   

4.4 Etiska förhållningsregler 

Undersökningen bygger på de Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002). Ett av de 

krav som framkommer är informationskravet vilket innebär att respondenterna ska 

delges syftet med undersökningen. Detta gjordes vid starten av intervjun, där även 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) adresserades. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna ska göras medvetna om att undersökningen är frivillig och att de när som 

helst kan välja att avsluta intervjun. Utan ett godkännande från de medverkande så sker 

ingen intervju. För att försäkra mig om att intervjurespondenten var medveten om detta 

ansåg jag det bästa att fråga om godkännande och påminna om frivilligheten i 

medverkande både vid kontakten inför intervjun och vid intervjuns början. 

Då den valda undersökningsmetoden är en insamling av ljudmaterial via 

inspelningsinstrument, krävs en säker lagring av denna källdatan (Gillham, 2008). 

Deltagarna i intervjuerna ska informeras enligt informationskravet hur källdatan 

kommer att lagras (Vetenskapsrådet, 2002). Vid denna undersökning användes 

smarttelefon och surfplatta som inspelningsinstrument vilket möjliggjorde en snabb 

och säker överföring av källdatan till en bärbar dator med lösenskydd. Detta 

informerades intervjurespondenterna om innan inspelningen påbörjades, för att de 

skulle få en chans att tacka nej till denna typ av inspelning.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att de medverkande har rätt 

att vara anonyma. Detta innebär att intervjurespondenternas namn inte finns med 

samt att deras arbetsplats inte nämns i undersökningen. Enbart relevanta detaljer, 

såsom årskursen läraren arbetar med, samt att samtliga är kvinnor tas upp då detta 

har betydelse för resultatet. Detta togs upp och godkändes av de medverkande innan 

intervjun startade. Detta talar Vetenskapsrådet (2002) om som nyttjandekravet, alltså 

att det enbart är källdata som är av vikt för undersökningen som tas med i arbetet. De 

medverkande ska informeras om att denna källdatan enbart används i syfte att 

besvara studiens frågeställningar och inte i några andra sammanhang (a.a.). Efter 

transkribering av ljudfilerna samt att arbetet är färdigskrivet, kommer samtliga 

ljudfiler samt transkriberingar att raderas. Materialet har då enbart granskats av mig.  

4.5 Metoddiskussion 

Då undersökningen baseras på lärares användning av modern teknik och detta 

begrepp är väldigt brett, ansåg jag det vist att använda mig av begreppet IKT 

(information- och kommunikationsteknik) vid den första kontakten med möjliga 

intervjurespondenter. Detta för att IKT är ett begrepp som kommunen, inom vilken 
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samtliga lärare arbetar, har arbetat med tidigare. Dock tog jag upp begreppet modern 

teknik och den innebörd detta har i relation till denna undersökning vid intervjuerna. 

Men det kan ha försvunnit möjliga respondenter till följd av att IKT användes vid 

kontakten, då lärare kan ha tagit det som att jag efterfrågade hur de arbetar med detta 

som en följd av de satsningar kommunen gjort. De lärare som känner att de inte 

deltagit i dessa satsningar eller som inte upplever att de har något att tillföra i en 

sådan undersökning kan därför ha tappats i denna första kontakt.  

Då kontakten med lärarna skedde genom elektronisk post så ska även det bortfallet 

med lärare som inte systematiskt läser sin e-post räknas in. Men då denna typ av 

kontakt kunde nå ett större antal lärare på kort tid än alternativen valdes denna typ av 

korrespondens över exempelvis telefonsamtal. 

Ett högre antal intervjuer ger en mer tillförlitlig grund till resultaten menar Kylén 

(2004) och då undersökningsgruppens storlek är fyra lärare, har gett ett väldigt snävt 

underlag för lärares användning av modern teknik i undervisning. Det skulle kunnat 

vara möjligt att finna ytterligare ett användningsområde med ett större antal 

intervjurespondenter. Däremot anser jag att frågeställningen om lärares syn på 

modern teknik besvarades väl med detta antal av intervjurespondenter.   

4.6 Dataanalys 

Efter att ha lyssnat igenom källdatan ett par gånger så kunde jag urskilja ett mönster i 

de fyra intervjuerna. Jag skrev ner dessa på ett separat papper och påbörjade sedan 

transkriberingen av intervjuerna. Under tiden jag lyssnade på intervjuerna igen vid 

transkriberingen, kunde jag plocka ut relevanta citat och fylla ut de mönster jag 

märkt av från de första avlyssningarna. Efter detta fann jag att jag hade ytterligare 

två kategorier att föra fram i mina resultat.  

Den första frågeställningen syftar till lärares användning av modern teknik i 

undervisning. Här gavs resultatet att det är som belönings- och övningsredskap för 

eleverna, som samlingspunkt för klassen eller som en resurs för både läraren och 

eleven som lärare nyttjar den moderna tekniken i klassrummet. Den andra 

frågeställningen som syftar till lärares syn på den moderna tekniken gav kategorier 

med modern teknik som inspiration och som verktyg.  

Patel och Davidson (1994) nämner att vid transkriberingen av ett inspelat material, 

kan man påverka det som sagts genom hur man skriver ner talspråket. Vid mina 

transkriberingar har jag valt att skriva så nära talspråket som möjligt. Jag har valt att 

understryka de ord som respondenten betonade i intervjun. Vid de fall respondenten 

avbrutit ett samtalsämne för att sedan återkomma till det föregående eller i de fall de 

tappat ett ord de senare kommit på, har jag valt att uttrycka detta med tre punkter i 

parentes. Vid de fall respondenten uttryckt sig bestämt eller betonat något extra noga 

har detta uttryckts i texten med utropstecken.  
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5 RESULTAT 
Då undersökningsgruppen består av fyra lärare kan dessa resultat inte visa på några 

generella tendenser inom yrket utan står enbart för undersökningsgruppens 

upplevelser av sin verksamhet. De fyra lärarna arbetar inom grundskolans tidigare år 

och är verksamma enligt nedanstående årskursuppdelning: 

Lärare Årskurs 

Lärare 1 (L1) År F-1 

Lärare 2 (L2) År 2-3 

Lärare 3 (L3) År 2 

Lärare 4 (L4) År 3 

 

Samtliga lärare är kvinnor. 

De fyra användningsområden som kan kategoriseras från intervjuerna återfinns i 

kapitel 5.1. Här finner vi lärarnas användande av modern teknik som belöning, 

övningsredskap, samlingspunkt samt resurs.  I kapitel 5.2 är det lärarnas syn på den 

tekniken som beskrivs i två kategorier. Här finner vi synen på modern teknik som 

inspirationskälla och verktyg. Detta följs sedan av en kort sammanfattning i kapitel 

5.3. 

5.1 Lärares användning av modern teknik i 
undervisningen 

Fyra olika användningsområden påtalades i intervjuerna och användes som 

kategoriseringar i intervjuerna. Först ses ett användningsområde för modern teknik 

som belöning för att uppmuntra elever till färdigställande av givna uppgifter. Detta 

beskrivs i kap 5.1.1. Användandet av modern teknik som ett kompletterande redskap, 

vid repetitionsuppgifter eller informationsinhämtning, är nästa användningsområde. 

Detta beskrivs i kap 5.1.2. Det tredje användningsområdet av modern teknik är som 

en samlingspunkt, via exempelvis projektor. Detta beskrivs i kapitel 5.1.3. Det sista 

användningsområdet är användandet av den moderna tekniken som resurs i form av 

lagringsplats och uppslagsverk. Detta beskrivs i kap 5.1.4. 

5.1.1 Modern teknik som belöning  
Under tre av intervjuerna (L2, L3 och L4) framkom användningen av modern teknik 

som belöning i undervisningen, där datorn eller surfplattan användes som ett 

lockmedel för att få eleverna att färdigställa andra uppgifter. En av lärarna (L4) 

använde även projektorn i underhållningssyfte som en gemensam belöning för hela 

klassen.  

”Så att det är ju en informationskälla och även en undervisningskälla då, som jag 

har det till i undervisningen.” (L4) 

En av lärarna (L2) påpekade även att fler och fler läromedel har interaktiva 

beståndsdelar som kan användas på ett liknande sätt.  
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”...sen är det ju att det finns ju mer och mer läromedel som är interaktiva, att 

kunna använda det. (...) Men den är, det är nivåer så att det här känner ju ungarna 

igen sig i från vanliga tv-spel, dataspel, eller. Så att, och här är en som heter 

NumberMaze, då är det att man ska se, man ska följa, så att en-två-tre-fyra-fem-

sex-sju-åtta osv då.” (L2) 

Här beskriver läraren de spel hon själv installerat på sin smartmobil, samtidigt visar 

hon spelen på sin smartphone vilket gör att det blir både pauser och samtal om annat 

under tiden. Här har jag valt att visa detta med hjälp av (...) i citatet.  

”De har inga problem att förstå det, och de tycker det är roligt.  Och framförallt 

är det ju det att det är väldigt små och korta övningar. Så att det är ju inte så att 

de behöver sitta länge för att ta sig igenom nånting utan det tar kanske ett par 

minuter att göra en övning, sen får man direkt en respons på om, om man har 

gjort rätt eller fel.” (L2) 

Att eleverna direkt får respons på huruvida de givit ett korrekt svar eller felaktigt, är 

en av de beståndsdelar i ett program som gör användandet roligt och lätt integrerat i 

undervisningen menade två av lärarna (L2, L3). 

5.1.2 Modern teknik som övningsredskap 
Som övningsredskap användes datorns eller surfplattans programvara. En av lärarna 

(L2) förklarade avsikten med övningen med att eleverna skulle kunna göra en viss 

uppgift de antal gånger som behövdes. Upprepningen gav inte upphov till några 

papper eller övningsböcker i behov av rättning, vilket läraren (L2) upplevde som 

tidsbesparande. Användarvänligheten gjorde också att eleverna kunde arbeta mer 

självständigt, vilket skapade utrymme för läraren (L2) att fokusera på andra 

pågående moment i klassrummet.  

”Jag har ju använt symmetridelen mycket, där eleverna får sätta ut 

symmetrilinjer eller får tala om vilka figurer som är symmetriska. Där finns 

också ett material så att jag kan skriva ut på arbetsblad, så att de kan jobba på 

papper med samma övningar som de kan göra i programmet.” (L2) 

Detta sätt att använda sig av samma övning både på datorn och med penna och 

papper gav eleverna ett omväxlande arbetssätt, som läraren (L2) upplevde som 

positiv för elevernas koncentration.  

Två av lärarna (L1, L4) menar att ordbehandlingsprogrammet Word är ett program 

de ofta använder med eleverna ur övningssynpunkt.  

”Ja. Ja, alltså det är på den nivån fortfarande att kunna rent praktiskt hantera 

datorn och skriva ut och sådär. Hur man byter rad och ”oj, det blev fel däruppe, 

hur kommer jag dit igen?” och så.” (L1) 

”När de har kommit upp på mellanstadiet så har de ju förstått det här med att 

röda streck under texten betyder att det är felstavat. (...) Och sen att är det grön 

streckat så kan det vara så att det är för många mellanslag. Eller att det är ett 

grammatiskt fel.” (L4) 

Övningarna består av att eleverna lär sig strukturera text i Word. Eleverna tillhör 

olika årskurser och arbetar med texten på olika sätt, dels genom att öva på att föra in 

texten i programmet och dels meningsuppbyggnad och stavning.  

5.1.3 Modern teknik som samlingspunkt 
Lärarna (L1, L2, L3, L4) nyttjar projektorn som samlingspunkt inför ett kommande 

experiment eller påbörjan av projekt. De använder projektorn genom att med ljud 
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och bild utöka materialet i ett delmoment, istället för att enbart visa det med tal och 

skrift. Två av lärarna (L3, L4) använder detta även som komplement till läroböcker.  

”Ja, istället för att hålla på och hyra video och dvd så är det ju lätt att komma åt 

strömmande. Så det är ju väldigt enkelt att kunna slå upp, gå ut på nätet och 

visa.” (L4)  

En lärare (L1) påpekar även hur hon använder detta som ett uppföljningsmoment i 

undervisningen när någon typ av experiment ska användas. Inte enbart för att 

eleverna ska se tillvägagångssättet utan även som en rörlig instruktion eller som 

reflektionsunderlag. 

”Eller så har vi gjort gemensamma saker där vi har haft det (filmen) och skjutit 

upp det på duken, och sen har vi jobbat med det tillsammans.” (L1) 

5.1.4 Modern teknik som resurs 

En lärare (L1) använder istället en öppen lärresurs, lektion.se, för att hitta material 

till klassrumsundervisningen. 

”Ibland vill man bara ha något extra. Då kan man ju gå in på lektion.se eller 

liknande sådana sidor för att hitta om någon annan har kommit på något kul. Är 

det någon specifik fakta så kanske jag går via Google, eller om det är något 

särskilt; fysik, kemi, matte, då går jag ju in på sådana sajter och letar vad jag 

behöver där.” (L1) 

Tre lärare (L2, L3, L4) påtalar hur de använder datorns som lagringsplats för statistik 

över elevernas resultat. 

”Sen använder jag ju datorn för att sammanställa statistik över kunskap så att 

man har det färdigt över hur de ligger till.” (L4) 

Två lärare (L3, L4) beskriver att tekniken hjälper till som uppslagsverk i 

klassrummen. 

”Det går ju att hitta lätt och smidigt sådär, när man behöver det. På nätet alltså. 

Och de (eleverna) tycker ju det är skoj att leta på det viset. Det är ju inte alltid 

våra böcker räcker till här inne, eller har rätt information och sådär. Den kan ju 

vara lite gammal ibland.” (L3)  

5.2 Lärares syn på modern teknik i undervisningen 

De användningsområden som modern teknik får i undervisningen kommer från den 

syn läraren har på den moderna tekniken. Under intervjuerna sågs två olika typer av 

synsätt på den moderna tekniken. Det inspirerade synsättet, som beskriver modern 

teknik i dess roll som kunskapskälla var det övergripande synsättet. Detta beskrivs i 

kapitel 5.2.1. Sedan är det synsättet av modern teknik som ett medierande verktyg 

som syns genomgående i intervjuerna. Detta behandlas i kapitel 5.2.2. 

5.2.1 Modern teknik som inspirationskälla 

Två lärare (L2, L3) beskriver sociala medier och de öppna lärresurserna 

skolverket.se samt matteboken.se, som inspirationskällor där de kan hitta 

konversationspunkter att ta med sig till de gemensamma reflektionsmötena. 

”Ja, och vi kan ju titta till exempel på en föreläsning på nätet eller så när vi har 

våra pedagogiska stunder, när det är någon som har hittat något bra.” (L2)  
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De beskriver även hur de använder sig av internet för att söka efter ny inspiration och 

nytt material till undervisningen. 

”Men det är ju alltid det här – uppdatera sig, nya infallsvinklar. Det jag gjorde 

med förra omgången kommer jag inte göra likadant för jag blir, jag är lätttråkad. 

Så jag behöver liksom lite nytt för mig själv också.” (L2) 

”Men det går ju alltid att hitta sånt på nätet och kolla av, om jag är lite less på det 

gamla och så. Det finns ju så mycket, även om det inte passar alltid. För det finns 

ju, men kanske inte som jag vill ha det. Eller som passar mina elever. Men 

godbitar finns det och sånt är rätt så roligt att pussla ihop – så, jag gillar sånt. Jag 

tror man måste det – privat och så.” (L3) 

5.2.2 Modern teknik som medierande verktyg 
Synen av modern teknik som medierande verktyg innebär att de såg tekniken som ett 

redskap genom vilken de själva eller eleverna kunde lära sig med. Den moderna 

tekniken underlättade och möjliggjorde lärande för dem. 

Alla lärarna använde sig av projektorer i klassrummet och hade tillgång till en 

arbetsdator. Projektorn sågs som ett verktyg genom vilken lärarna kunde visa upp 

film och bild för eleverna. Tre av lärarna (L1, L2, L3) uttryckte hur projektorn 

hjälpte till att fånga in eleverna under klassrumsundervisningen, så att de kunde gå 

igenom ämnesmaterial.  

”Det är ju som att ha ett eget bibliotek, eller en sån där, ja en källa liksom. Jag 

kan hämta hem det de (eleverna) frågat om, eller något som jag kom på är bra så 

i stunden. Hämta det med en gång liksom, utan att; Ja men det får vi ta nästa 

gång, liksom.” (L3) 

”Om jag kan hitta, till exempel ett experiment, kanske jag kan hitta det precis då 

när vi har hamnat i en situation i klassen där; Ja, men vänta ska vi se så kan jag 

visa kanske? Och så kan jag hitta det på nätet, sen så kan jag visa det via kanon. 

Så jag kan visa för alla.” (L1) 

”Eller så har vi gjort gemensamma saker där vi har haft det å skjutit upp det på 

duken och sen har vi jobbat med det tillsammans.” (L2) 

Här uttrycker två av lärarna (L1, L3) en ytterligare aspekt av användandet. Genom 

att ha tillgång till en projektor och en dator för informationssökning upplever de två 

lärarna att de kan involvera eleverna i utformningen av arbetsmaterialet mer direkt 

och i stunden.  

Tre av lärarna (L1, L2, L4) beskriver hur datorprogram som exempelvis 

ordbehandlingsprogrammet Word kan hjälpa barn med skriftspråksutveckliga 

utmaningar.  

”För då kan man få hjälp att komma vidare genom att trycka på knappar istället 

för att hantera en penna.” (L2) 

Läraren (L2) nämner även den negativa syn på förmågan som eleverna ibland 

upplever, då de ser hur mycket som behövts ändras i den nedskrivna texten, men att 

denna visuella påminnelse inte finns i ordbehandlingsprogram. En annan lärare talar 

om hur ordbehandlingsprogram idag har utvecklats och inkluderar fler moment än 

bara ordbehandling.  

”Sen att det finns tal syntes idag, som gör att man kan lära dem uttal, också 

väldigt suveränt.” (L4) 



21 

 

 

5.3 Sammanfattning 

Lärare använder modern teknik i huvudsak som en belöning eller samlingspunkt för 

elever, där projektorn och underhållande program och uppgifter spelar stor roll. 

Lärare använder även modern teknik som ett redskap för uppgifter med repetitiva 

inslag för att förenkla undervisningen och ge eleverna direktrespons på huruvida 

svaret var korrekt eller ej.  

Modern teknik användes även som en resurs i den gemensamma reflektionen vid 

samlingar med andra lärare och även som resurs i elevers skriftspråkliga utveckling. 

Redskapsanvändande av modern teknik innefattar användandet av 

ordbehandlingsprogram samt matematikprogram där de verkar som ett komplement 

till den traditionella undervisningen. 

Lärares syn på den moderna tekniken innefattar en syn på denna som inspiration till 

inslag i den egna undervisningen eller den egna yrkesutvecklingen.  

Lärares syn på modern teknik som ett medierande verktyg genom vilket de kunde 

lära sig mer, innefattade projektorn och datorn som visade information i bild och 

text. 
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6 ANALYS 
Här kopplas resultatet ihop med det sociokulturella perspektivet. I kapitel 6.1 tas 

lärares användning av den moderna tekniken i undervisning upp, och i kapitel 6.2 är 

det lärarnas syn på den moderna tekniken i undervisning som förklaras. 

6.1 Lärares användning av modern teknik i 
undervisning 

Det sociala samspel som ses mellan elever och den miljö de bygger upp i 

klassrummet påverkar hur eleverna tar till sig kunskap och bearbetar den enligt den 

sociokulturella synen på kunskap och lärande (Säljö, 2000, Phillips och Soltis, 2014). 

Ur denna grundsyn kan vi se användandet av modern teknik i sin motivationsroll 

som belöning för eleverna som en socialt skapad motivation. Det eleverna vill som 

grupp skapar en önskan hos individen och omvänt. Lärarna ser att tekniken går att 

använda för att locka eleverna att fullgöra mindre lockande uppgifter genom att 

framföra datorn eller projektorn som ett önskvärt mål.  

Elevers bruk av datorn eller iPaden som ett övningsredskap ger mer en känsla av en 

konstruktivistisk syn på lärande, där eleven ska tillåtas lära sig materialet i sin egen 

takt och med den inre motivationen som drivkraft (Säljö, 2000). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv saknas samspelet med andra, men då läraren agerar som handledare i 

dessa övningsmoment så skapas en diskussion ur vilken eleven kan samspela och 

förankra kunskap. 

Att visa en kort film eller navigera genom en internetsida med tips, upplevs som en 

tidseffektiv samlingspunkt menar lärarna. Att i grupp samtala kring projektet eller 

uppgiften som startas på detta sätt underlättar för ett gemensamt språkbruk att ta 

form (Säljö, 2000). Gruppen ges en chans att diskutera och reflektera över aspekter 

som kan komma att bli problem eller som uppfattas otydliga redan innan de startar 

arbetet. Detta gör att de får med sig en gemensam ram utifrån vilken de kan tolka 

ytterligare information. Denna typ av språkram (Amhag, 2010) skapar en god grund 

för en reflektion över gruppens gemensamma lärprocess, då de kan samtala om det 

inlärda materialet med ett gemensamt språkutbud.   

Det är när lärarna söker efter material till sin klassrumsundervisning på öppna 

lärresurser, som lektion.se, som lärarens tankar om den egna lärprocessen kan ses. 

Det material läraren får fram ger nya perspektiv på ett redan känt ämne och kan, om 

så önskas, utvecklas och ges tillbaka i form av eget producerat material som delas på 

lärresursen.   

6.2 Lärares syn på modern teknik 

Det inspirerande synsättet på modern teknik kan ses som en personlig motivation 

från lärarna att utveckla sin kunskap med tekniken som medierande verktyg. 

Åtkomst till Internet läggs fram av två av lärarna som en källa till inspiration och att 

de genom Internetkällor kan få tillgång till reflektionsmaterial till samtal i grupp eller 

som material till egen reflektion och utveckling. Vid inhämtning av materialet 

kommer de i kontakt med andra lärares material och tankar vilket kan ge en ny syn 

på deras egna synsätt. Detta sätt att använda datorn som ett medierande verktyg, 

genom vilket de fick åtkomst till nytt material sågs även i lärarnas användning av 

projektorn. Här var den tänkta publiken eleverna och lärarna tog på sig en 



24 

 

 

handledande roll. Eleverna kunde genom interaktion med varandra och läraren skapa 

en grund som de sedan kunde arbeta från.  

Lärarna skulle här kunna sägas söka efter mer effektiva och givande situationer inom 

vilka lärande kan ske. Dessa skulle enligt Säljö (2000) benämnas som de proximala 

utvecklingszonerna som eftersöks. 
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7 DISKUSSION 
Här diskuteras resultaten ihop med den tidigare forskningen. Kapitel 7.1 tar upp 

lärares användning av modern teknik i undervisning som kan ses. Kapitel 7.2 tar upp 

lärares syn på modern teknik i undervisning som kan ses. Kapitel 7.3 tar upp förslag 

till vidare forskning inom ämnet. 

7.1 Lärares användning av modern teknik i 
undervisning 

Lärarna ses använda modern teknik i fyra olika områden inom sin undervisning. 

Belöningsanvändningen är fokuserad på att ge eleverna uppmuntran för att de ska 

färdigställa moment inom undervisningen som annars ses som tråkiga eller onödiga. 

Detta liknar det sätt Bergqvist, Hudson, Lithner och Lindwall (2008) beskriver att 

eleverna använde tekniken till, vid podcastanvändandet i matematikundervisningen. 

Vidare ger Bergqvist m.fl. (2008) en syn på hur detta användande gav positiv 

respons även i hemmiljön, men detta är inget som kan påvisas i undersökningen.  

Vid användning av modern teknik som övningsredskap ses det omväxlande 

arbetssättet, mellan det traditionella och det tekniska innehållet i undervisningen, ha 

en positiv effekt på elevernas koncentration. När lärare använder sig av denna typ av 

alternerande undervisningsmetod stärks innehållet som lärs ut och kunskapen befästs 

ytterligare (Olteanu, 2013). Vid exemplet med matematikundervisning i symmetri, 

där både programvara samt pappersversion nyttjades, gavs eleverna chans till både 

en upprepande och synlig uppgift samt en taktil version i pappersformat.  

Samuelsson (2014) menar att användning av modern teknik vid 

informationsinhämtning från exempelvis internet, kan ett samband mellan individens 

personliga användande och det yrkesmässiga skönjas. Detta syntes inte i 

undersökningens resultat. Ett skäl kan vara att det här koncentrerats på lärares 

användning av modern teknik istället för eleverna som i Samuelssons fall.   

De elever med skriftspråkliga utmaningar kan bli hjälpta av ordbehandlingsprogram 

som Word, eller få en mer direkt hjälp i form av utbytet av penna mot tangentbord, 

menar två av lärarna. Detta sätt att variera undervisningen överensstämmer med vad 

Bjerneby Häll (2006) och Säljö, Jakobsson, Lilja Mäkitalo och Åberg (2011) menar 

är ett nödvändigt komplement för elever med skriftspråkliga utmaningar.   

7.2 Lärares syn på modern teknik i undervisning 

Den personliga motivationen att inhämta och lära sig av ny information är från det 

sociokulturella perspektivet ett svar på den lärmiljö lärare vistas i. Det som Phillips 

och Soltis (2014) talar om som Vygotskys syn på hur människans sociala kontext 

inte bara styr vad hon lär sig utan även hur hon lär sig kan här ses. Lärare befinner 

sig i en kontext där ständig utveckling är en del av den vardagliga grundstrukturen. 

De blir då påverkade av detta och söker sig till samma lärstruktur. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det medierande användandet av modern teknik att 

ses som ett samspel mellan användaren och artefakten. Datorn eller projektorn visar 

sig här som ett materiellt kulturredskap som tillsammans med användaren skapar en 

socialt konstruerad miljö i vilken lärande tar plats. Som i fallet med 

belöningsanvändandet av programvara för att locka elever att färdigställa uppgifter, 

där programvaran som sedan användes även innehöll undervisningsmaterial.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Under tiden som denna undersökning framskridit har jag märkt att mycket av den 

tidigare forskningen baseras på hur klassrumsundervisning kan utvecklas eller hur 

elevers utvecklingszon kan förbättras i skolan. Mer forskning om lärares syn på hur 

deras egen utvecklingszon kan förbättras eller förändras skulle vara önskvärt. Detta 

då det kan ge en grund för en fortsatt debatt om hur läraryrket kan utvecklas samt hur 

arbetssituationen för lärare kan utvecklas.   
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9 BILAGOR 

9.1 Förlagor till e-postkorrespondens med 
eventuella intervjurespondenter samt rektorer. 

9.1.1 Elektroniskt brev till rektorerna 
Rubrik:  

Angående intervjuundersökning i examensarbetessyfte. 

Innehåll:  

Hej, jag heter Camilla Ekholm och är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Kalmar och 

skriver för närvarande på mitt examensarbete.  

Undersökningen för mitt examensarbete är matematiklärare och om deras syn och 

användande av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i 

undervisningssammanhang och jag undrar om du har någon eller några 

matematiklärare som du tror skulle vara intresserade av att bli intervjuade om detta?  

Det jag skulle vilja be om är kontaktinformation till någon eller några av dessa för att 

själv kunna fråga dem om deltagande i en intervju. 

Mvh, Camilla Ekholm 

9.1.2 Elektroniskt brev till lärare 
Då kontaktinformationen blev tillgänglig för mig på två olika sätt gav detta upphov 

till två olika typer av kontaktbrev. Det första är skrivet till lärare vars 

kontaktinformation fanns tillgänglig på skolans hemsida. Det andra brevet är skrivet 

med hänsyn till att jag fått deras kontaktinformation från deras respektive rektorer. 

ELEKTRONISKT BREV TILL LÄRARE MED KONTAKTINFORMATION PÅ 

NÄTET 

Rubrik:  

Intervjuundersökning för examensarbete 

Innehåll: 

Hej, mitt namn är Camilla Ekholm och jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. För närvarande skriver jag på mitt examensarbete där jag undersöker 

matematiklärares syn på, och användning av, IKT i sitt arbete. Min förhoppning är 

att du tycker detta låter intressant och känner dig ha tid med en kort intervju. Då 

tiden är knapp vid examensarbetesskrivande så skulle det vara en oerhörd hjälp för 

mig om svar och eventuell intervju kunde ske så snart som möjligt (intervjumässigt 

helst redan nästa vecka). Eventuell participation i detta är helt frivillig och du kan när 

som helst dra dig ur ett eventuellt åtagande. 

Kontakta mig gärna på något av följande sätt om du har några frågor eller vill 

komma i kontakt med mig. 

e-postadress: xx123yy@student.lnu.se eller privat@mail.com 

mobilnr: xxxx-123456  

Mvh, Camilla Ekholm 
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ELEKTRONISKT BREV TILL LÄRARE VARS KONTAKTINFORMATION 

GIVITS AV REKTORN 

Rubrik: 

Intervjuundersökning av lärare inom matematikämnet om internet och 

teknikanvändande. 

Innehåll: 

Hej! 

Mitt namn är Camilla Ekholm och jag fick din kontaktinformation i form av e-

postadress av (rektorns namn), då jag eftersöker lärare med matematikinriktning till 

en intervjuundersökning. Undersökningen är en del av mitt examensarbete på 

lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar, och det jag vill undersöka är lärares 

vanor vad gäller användande av internet och modern teknik i sin planering och 

undervisning. 

Min förhoppning är att du tycker detta verkar intressant och kan tänka dig att skänka 

en stund av din tid till detta. Då tiden är knapp såhär i examenstider så skulle jag 

uppskatta om svar och eventuell medverkan i en intervju skulle kunna ske så snart 

som möjligt. Medverkan i denna intervjuundersökning är helt frivillig och du kan när 

som helst dra dig ur.  

Kontakta mig gärna på något av följande sätt om du har några frågor eller vill 

komma i kontakt med mig. 

e-postadress: xx123yy@student.lnu.se eller privat@mail.com 

mobil nr: xxxx-123456 

 

Mvh, Camilla Ekholm 

9.2 Intervjuplan 

Här presenteras de olika delar intervjuerna bestod av samt dessa delars innehåll. Då 

intervjufrågorna varierade vid de olika intervjuerna är det stödfrågorna som medtogs 

till varje intervju som presenteras, och inte de exakta frågor som ställdes under 

intervjun. 

1. Presentation samt information om i) syftet med undersökningen, ii) vilken typ 

av undersökning detta är samt iii) vilken typ av beräknad spridning 

undersökningen kan tänkas få. Ex: Mitt syfte med denna undersökning är att 

samla in information om hur lärare idag använder sig av modern teknik. Jag 

är även intresserad av lärares syn på eller inställning till denna användning. 

Då undersökning skrivs i form av ett examensarbete finns det möjlighet att 

finna arbetet på universitetets internetbibliotek för liknande arbeten, DIVA.  

2. Hur kommer insamlad information att i) lagras, ii) användas samt iii) visas i 

resultatdelen av uppsatsen. Ex: Då jag, av intresse för att kunna återge 

intervjun så korrekt som möjligt, skulle vilja spela in vårt samtal frågar jag 

därför om det är ok med dig (namn på intervjurespondenten) att jag 

använder mig av inspelningsteknik? Det inspelade materialet kommer sedan 

att sparas på en låst dator och raderas när examensarbetet är färdigskrivet 

och godkänt. Under tiden är det enbart jag själv som har tillgång till det 

inspelade materialet. Då undersökningen är i form av en intervju, kommer 
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det att plockas ut citat för att användas i den färdiga texten i examensarbetet. 

Det transkriberade materialet från intervjun kan eventuellt komma att läsas 

av en medstudent eller examinator vid opponering. Men efter färdigställandet 

av examensarbetet kommer transkriberingen att raderas, det kommer då 

enbart vara de utvalda citaten som är kvar. 

3. Presentation av upplägg samt intervjuplan. Här läggs även en förklaring och 

påminnelse om frivilligheten i intervjudeltagandet in. Inspelning sker ej om 

participanten ej önskar det.  

4. Intervjun startar. Först kommer ett par uppvärmningsfrågor och möjlighet för 

intervjurespondenten att ställa egna frågor. 

Exempel på uppvärmningsfrågor: 

Vilken utbildning har du i grunden? 

Vad arbetar du med för åldersgrupper just nu? 

Vilka ämnen undervisar du i just nu? 

5. Intervjun fortskrider med hjälp av stödfrågor, men det är 

intervjurespondenten som bestämmer takten i intervjun. Stödfrågorna 

används som hjälp för mig, som riktlinje.  

Stödfrågor: 

Vilken sorts teknik finns tillgänglig för dig och dina elever? 

Hur kan dessa* underlätta undervisningen? (*Tekniker som nämnts i 

föregående fråga.) 

Vilka problematiker ser du med modern teknik i undervisningen? (Här skiljde 

jag på praktiska och användarmässiga problematiker, vilket gav att frågan 

kunde ställas fler gånger under en och samma intervju.) 

Vad skulle du önska dig materialmässigt? 

Vad skulle du önska dig utbildnings-/ fortbildningsmässigt? 

Använder du dig av efterforskningar på nätet i planeringsstadiet inför 

lektioner?  

Använder du dig av efterforskningar på nätet i klassrummet?  

Vad använder du dig av för sidor och sökmotorer? 

Vilken syn har du på efterforskningar på nätet? 

Använder du dig av internet insamlat material i undervisningen? 

På vilket sätt? (Följdfråga till föregående fråga.) 

Finns det samarbetsmöjligheter med exempelvis bibliotekspersonal eller 

liknande på skolan?  

6. Sammandrag och avslut. Frågan: Är det något mer du vill tillägga? avslutar 

intervjun och inspelning avslutas. Jag tackar för deltagandet och frågar om en 

transkribering önskas. Vidare kontaktinformation ges om så önskas av 

intervjurespondenten.  


