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Abstrakt 
 

Forskning har påvisat många fördelar och möjligheter med att använda digitala 

verktyg i matematikundervisning. Samtidigt har det framhållits att digitala 

verktyg används i liten utsträckning i matematikundervisning. För att undersöka 

lärares inställning och användande av digitala verktyg i matematikundervisning 

har en enkätstudie genomförts. Data från 25 respondenter vilka alla undervisar 

i matematik i någon av grundskolan årskurs 1-6 har samlats. Resultatet 

indikerar att lärarna inkluderar digitala verktyg i relativt låg utsträckning i sin 

undervisning. Användningen av verktygen fokuserar ofta på enskild 

färdighetsträning eller helklassgenomgångar. Lärarna beskriver att digitala 

verktyg ökar variationen och underlättar individualisering i 

matematikundervisningen samt ökar elevernas motivation. De framhåller även 

att deras användande av digitala verktyg begränsas av strulande teknik och 

deras egna kunskaper på området. 

 

Nycklord: digitala verktyg, lärares inställning, lärares användande, 

matematikundervisning.  

 

  

 

 

Teachers’ attitudes to digital technology in mathematics education 
-a survey of teachers attitudes to and use of digital technology in mathematics education 

 

Abstract 

 

Research has demonstrated many benefits and opportunities to use digital tools 

in mathematics education. At the same time, it stressed that digital tools are 

used to a small degree in mathematics teaching. To examine teachers' attitudes 

to digital tools, how they choose to use them and the factors that influence their 

choices a survey has been done. Data from the 25 respondents who all teach 

mathematics in some of the elementary school grades 1-6 have been collected. 

The result indicates that the teachers include digital tools in a relatively low 

degree in their teaching. The use of the tools often focuses on the student’s 

individual practice or whole class situations. Teachers describe that the digital 

tools increases variability and facilitates individualization of mathematics 

teaching and increase student motivation. They also stresses that their use of 

digital tools is limited by problem with the technology and their own knowledge 

of the field.  

 

Keywords: digital tools, teachers perceptions, teachers use, mathematics 

education.  
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1. INLEDNING 

Digital utrustning har idag en central roll i samhället. Datorer, surfplattor och 

annan teknisk utrustning är inte något främmande för dagens elever utan 

används av flertalet i stor utsträckning i deras vardag. I läroplanen för 

grundskolan står det skrivet under matematikämnets syfte att ”eleverna genom 

undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital 

teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data” (skolverket, 2011. S.62).  

Mycket av den forskning som gjorts på senare tid påvisar att digitala verktyg 

i undervisningen kan ha stor potential vad gäller elevernas lärande (Kjällander, 

2014). Författaren tar upp fördelar som ökad elevmotivation, större möjligheter 

till variation och individualisering i undervisningen, även större möjligheter att 

visualisera olika lärobjekt. Hylen (2010) menar att en integrering av digitala 

verktyg absolut är nödvändig för att eleverna ska förberedas för dagens och även 

framtidens samhälle. Utifrån detta kan det tolkas som bekymmersamt att en 

rapport från Skolverket (2013)  påvisar att matematik är det ämne där digitala 

verktyg använd i minst utsträckning. Sverige tillhör idag de länder som till 

väldigt stor del låter matematikboken styra och ligga till grund för aktiviteter 

som sker under matematiklektionerna (Johansson, 2011). För att stärka 

utvecklingen av elevernas digitala kompetens och öka användandet av digitala 

verktyg i undervisningen har skolverket (2016) utvecklat ett förslag på ändringar 

i rådande läroplaner och kursplaner. Förslaget innebär bland annat ett 

förtydligande av skolans uppdrag att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

digital kompetens. Ett förtydligande anses nödvändigt för att alla i verksamheten 

ska få ökad förståelse för varför digitala verktyg ska användas i undervisningen. 

Samtidigt belyser Lantz-Andersson och Säljö (2014) att digitala verktyg kan ges 

olika roller i undervisning och beskriver att hur de digitala verktygen används 

speglar lärarens bakomliggande inställning och kunskaper. Prestridge (2011) 

påvisar likaså att lärarens kunskaper och inställning till digitala verktyg är en 

faktor som påverkar hur och om läraren väljer att använda dessa i sin 

undervisning. 

Genom detta kan det tolkas att ett förtydligande av skolans läroplan angående 

digitala verktyg i undervisningen eventuellt inte kommer vara tillräckligt för att 

öka användningen av dessa. Istället tycks ytterligare faktorer som lärarens 

kunskaper gällande digitala verktyg och inställning till dessa vara viktiga 

aspekter som påverkar i vilken utsträckning digitala verktyg används och vilken 

roll de kommer att få i matematikundervisningen. Det innebär således att studier 



2 

 

om hur lärares inställning, kunskaper och användande av digitala verktyg ser ut i 

dag kan ge insikt om vilka eventuella ytterligare insatser som kan komma att 

behövas för att uppnå skolverkets intention men en ökad användning av digitala 

verktyg.   
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2. SYFTE 

Den aktuella studien syftar till att belysa lärares kunskaper om digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Forskning har påvisat att lärares kunskaper 

kan visa sig i hur de väljer att använda, upplever användandet och vilken 

inställning de har till verktygen varpå frågor kring detta studeras. De digitala 

verktyg som fokuseras i studien är datorer, surfplattor och interaktiva 

skrivtavlor.   

2.1 Frågeställning  

 Vad är lärarnas inställning till digitala verktyg som pedagogiskt redskap i 

matematikundervisningen? 

  Hur uttrycker lärare kunskap om och i att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 Vilka för och nackdelar beskriver lärarna och vilka faktorer menar de 

påverkar deras användning av och inställning till digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 
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3. BAKGRUND 

I kommande avsnitt beskrivs vad tidigare forskning påvisat gällande digitala 

verktyg i undervisning. En presentation av tidigare forskning om lärares 

användning och inställning i samband med digitala verktyg i 

matematikundervisningen kommer även redovisas.  En del av den tidigare 

forskningen kommer jag vänta med att presentera till teoriavsnittet då det hänger 

samman med det teoretiska ramverk som används i denna studie.   

3.1 Digitala verktyg i undervisningen 

Forskning kring digitala verktyg i undervisningen framhåller många 

möjligheter och fördelar. Lingefjärd (2011) tar upp datorns möjligheter i 

matematikundervisningen och påpekar att det är ett väldigt mångsidigt digitalt 

verktyg som kan användas till att bland annat visualisera och illusterera 

matematiska förlopp som annars kan vara svåra att påvisa. Som exempel tar 

Lingefjärd upp geometriprogram som kan användas för att på ett helt nytt sätt 

utforska, synliggöra och påvisa samband mellan olika representationsformer. 

Även Håkansson och Sundberg (2012) menar att digitala verktyg ger ökande 

möjligheter till visualisering. De påpekar även att digital utrustning kan berika 

undervisningen med exempelvis nya möjligheter till verklighetsanknytning, 

åskådliggörande, analyser, problemlösning och även nya möjligeter till 

återkoppling. Håkansson Lindqvist (2015) påvisar även hon att digitala verktyg 

öppnar för nya undervisningsformer och även ökad möjlighet till samarbete. 

Samtidigt poängterar Lantz-Andersson och Säljö (2014) att digitala verktyg kan 

ha olika roller i undervisningen och beskriver tre grundläggand sätt att se på 

digitala verktygs roll. Det första är att se det som en handledare för att 

presentera ett ämne. Funktionen är då jämförbar med en lärobok. Det andra 

sättet är att se digitala verktyg som något som stöttar olika typer av innehåll som 

exempelvis olika beräkningar. Det tredje synsättet innebär att det digitala 

verktyget ses som något där eleven är aktiv och skapar något eller till och med 

utveckla det. Författarna menar även att vilken roll verktygen får i 

undervisningen beror på lärarens inställning och syn på hur kunskaper 

lämpligast förvärvas.   Hillman och Säljö (2014) poängterar även de att digitala 

verktyg i undervisningen inte är något som i sig medför att undervisningen blir 

mer utvecklad eller bättre. Dock så medför tillgången till digitala verktyg nya 

och andra möjligheter än om dessa resurser saknas. Vidare beskriver författarna 

att digitala verktyg kanske inte får den roll och funktion som tänkt. Det ligger 

således i Lärarens val och anpassningar om de digitala verktygen ska få den 

effekt på undervisningen som är tänkt. 
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Även om forskningen påvisar flertalet möjligheter att utveckla 

matematikundervisningen med hjälp av digitala verktyg så tycks lärarens 

inställning och kunskaper kring dessa vara en viktig aspekt att ta i beaktande då 

detta påverkar hur digitala verktyg i slutändan inkluderas och vilken effekt det 

får på undervisningen.   

3.2 Lärarens inställning till och användning av digitala verktyg i 

matematikundervisning 

    Polly (2014) har genom observationer och intervjuer undersökt 

grundskollärares användning av och inställning till digitala verktyg i 

matematikundervisning. I studien framkom att lärarna var positiva till digitala 

verktyg i matematikundervisningen. De tyckte att de digitala verktygen 

förenklade deras undervisning, engagerade elever, hjälpte elever att förstå 

matematiska koncept och kunde ge läraren information om elevens prestation. 

Studien visar samtidigt att när digitala verktyg ofta användes för presentation i 

helklass eller till individuellt arbete med dator eller surfplatta. Vid det 

individuella arbetet så var det framförallt ren färdighetsträning som fokuserades. 

Lärarnas motiv till att eleverna fick använda digitala verktyg var för de ansåg att 

de var bra till just färdighetsträning för att effektivare automatisera ett 

matematiskt innehåll. Ett ytterligare motiv till att använda digital teknik var att 

lärarna menar att eleverna bibehåller intresset och tycker det är roligt.  

    Ryan (2015) har genom fokusgrupper genomfört en studie där hon undersökt 

lärares erfarenheter och åsikter om att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Även resultatet i denna studie visar att när eleverna 

arbetade individuellt eller i par med digitala verktyg var det färdighetsträning 

som var det primära syftet. Överensstämmande med Pollys (2014) studie är även 

att lärarna motiverade detta val med att de ansåg att färdighetstränandet blev 

roligare för eleverna när de använde de digitala verktygen. När digitala verktyg 

användes i helkass var syftet framförallt för att skapa matematiska diskussioner. 

Elevernas motivation är något som även framkom i en rapport om lärares it 

användning i den svenska skolan från skolverket (2013). Rapporten visar att 

lärarna var positivt inställda till att använda digitala verktyg i sin undervisning. 

De menade att användningen av digitala verktyg ökade elevernas motivation och 

att det ger bättre möjligheter att individualisera matematikundervisningen. 

Rapporten visar dock att lärarna använder digitala verktyg i mindre utsträckning 

i matematikundervisning jämfört med övriga ämnen. En orsak som lärarna 

menar påverkar deras användande av digitala verktyg är en begränsad tillgång 
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till pedagogiskt it stöd och kunskap om hur digitala verktyg kan användas i 

deras undervisning.  

    De ovanstående studierna påvisar att det bland lärarna råder en positiv 

inställning till digitala verktyg i matematikundervisningen. Användningen av 

verktygen tycks dock till stor del fokusera på helklassgenomgångar eller 

individuell färdighetsträning. Ställs dessa användningsområden emot hur 

Lingefjärd (2011) , Håkansson och Sundberg (2012) och Lantz-Andersson och 

Säljö (2014) beskriver att digitala verktyg kan berika undervisningen kan denna 

användning ses som begränsad.   

    Håkansson Lindqvist (2015) har studerat effekten av en skolsatsning på 

digitala verktyg i undervisningen. Studien visade att lärarnas användning av 

digitala verktyg i matematikundervisningen förändrades och ökade över tid och 

att aktiviteterna med de digitala verktygen var mer reflekterade än tidigare. 

Studien påvisade att tid var en kritisk aspekt. Med detta menas att lärarna ansåg 

att de behövde tid och stöd för att utveckla sin undervisning med digitala 

verktyg. Prestridge (2011) påvisar likaså att lärarens kunskaper när det gäller 

digitala verktyg påverkar hur de väljer att använda verktygen i undervisningen. 

De lärare som ansåg sig ha relativt låg kompetens trodde ändå att digital 

utrustning kunde gynna elevers lärande men de visste inte riktigt hur detta skulle 

ske. Dessa lärare använde oftast verktygen i helkass vid exempelvis 

genomgångar då de tyckte det kunde öka möjligheten för klassrumsdiskussioner. 

Författaren påpekar dock att detta är något skulle kunna genomföras utan hjälp 

ett digitalt verktyg. Lärare som ansåg sig ha högre kompetens vad gäller digitala 

verktyg tycktes använda dessa på ett mer varierat och mångsidigt sätt och 

poängterade aspekter som att eleverna gavs tillgång till fler inlärningsvägar 

kring ett område och eleverna gavs möjlighet att utforska mer autentiska 

problemlösningssituationer. 

    I studierna av Håkansson Lindqvist (2015), Prestridge (2011) framkommer 

att lärarnas kunskaper kring digitala verktyg kan kopplas till deras val i samband 

med användning av dessa. Mer utbildning och tid att lära hur de lämpligast kan 

användas har visats vara en faktor som påverkar hur digitala verktyg inkluderas 

och används i matematikundervisningen.  

Lärares fortbildning är något som Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic (2010) 

diskuterar. De menar att lärare behöver ges möjlighet och tid till att lära hur de 

på ett lämpligt sätt kan använda digitala verktyg i sin undervisning. Samtidigt 

framhåller Harris, Mishra och Koehler (2009) att den utbildning kring digitala 

verktyg lärarna deltar i måste fokusera på mer än enbart själva verktyget i sig.  



7 

 

De beskriver att fortbildning av lärarnas tekniska kompetens ofta enbart 

fokuserar på själva verktyget eller programmet vilket inte är tillräckligt. För att 

på ett lyckat sätt integrera digitala verktyg i undervisningen räcker det inte med 

kunskaper om hur ett verktyg eller program fungerar. Att enbart lära om 

tekniken ger inte läraren något stöd i hur tekniken kan användas på ett effektivt 

sätt i undervisningen. 

Forskningen påvisar flertalet positiva aspekter av att integrera digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Forskningen som redovisats belyser även 

att lärarens inställning till och kunskap om digitala verktyg är något som 

påverkar hur digitala verktyg inkluderas i matematikundervisningen. Detta 

medför att studier av lärares användning och inställning kan ge information om 

hur ett arbete mot en ökad användning av digitala verktyg i undervisningen kan 

utfromas. Samtidig kan forskningen ses som något ensidig och vara i behov av 

en större bredd. Exempelvis kan det ifrågasättas om det kan finnas andra 

faktorer utöver inställning och kunskaper som bör tas i beaktande vid studier av 

hur digitala verktyg används och inkluderas i matematikundervisning. Den 

tidigare forskningen ger även en väldigt positiv bild av användandet av digitala 

verktyg i undervisning. Det kan då ifrågasättas om några negativa aspekter inte 

återfunnits eller om dessa eventuellt tonats ner eller förbisetts. Utifrån detta kan 

det vara av intresse att studera frågan ytterligare för att finna eventuella hinder 

som inte kan kopplas till lärarens kunskaper eller inställning till digitala verktyg.     
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4. TEORI 

Lärares kunskap om digitala verktyg i matematikundervisning kommer i denna 

studie förstås och förklaras med hjälp av två teorier. Teorin TPACK ligger till 

grund för hur kunskaper kring detta förstås. Teorin ligger även till grund för 

studiens analys som genomförs med hjälp  av ett ramverk som Niess, Van Zee 

och Gillow–Wiles (2010) beskriver i samband med lärares kunskapsutveckling 

gällande digitala verktyg. Teoriavsnittet inleds med en motivering av de 

avgränsningar som gjorts i studien. Följande stycken redogör för de teoretiska 

utgångspunkter som valts för studien med en efterföljande motivering av den 

valda teorin.  

4.1 Digitala verktyg   

Digitala verktyg är ett väldigt brett område som inkluderar allt från 

miniräknare, kameror, telefoner, datorer, surfplattor och mycket mer. I denna 

studie har jag valt att fokusera på tre olika typer av digitala verktyg som kan 

användas i matematikundervisningen vilka är datorer, surfplattor och interaktiva 

skrivtavlor. Detta fokus har valts då dessa verktyg är sådana som ofta finns att 

tillgå i grundskolan och samtidigt kan räknas som nyare teknik jämfört mot 

exempelvis miniräknare. I forskning kan digitala verktyg benämnas på flera 

olika sätt, exempelvis kan begreppet ny teknik eller IKT även användas men jag 

har valt att använda mig av begreppet digitala verktyg när jag syftar på dessa.  

4.2 TPACK 

Undervisning är en mycket komplex aktivitet som kräver att läraren har en 

mängd specifika kunskaper (Mishra och Koehler, 2006). Shulman (1986) 

beskriver kunskaper som en lärare behöver för att bedriva en god undervisning 

och tar upp följande punkter. 

 

 Content knowledge, vilket innefattar kunskap om ämnet. 

 General pedagogical knowledge, Kunskap om strategier och principer i 

klassrummet. 

 Curriculum knowledge, Kunskap om program och material som fungerar som 

verktyg för läraren. 

 Pedagogical content knowledge, en specifik blandning av pedagogik och innehåll 

som är specifik för lärare, deras professionella förståelse.  

 Knowledge of learners, kunskap om studenten. 

 Knowledge of educational context, Kunskap om det pedagogiska samanhanget.  

 Knowledge of educational ends, kunskap om utbildningens syften, värderingar och 

historiska grunder.  
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Det som enligt Shulman (1986) är exklusivt för lärare och skiljer dem från 

andra ämnesspecialister är pedagogical content knowledge (PCK). Utifrån idén 

om pedagogical content knowledge har begreppet TPACK skapats. TPACK står 

för technological pedagogical content knowledge och är ett ramverk som 

beskriver de kunskaper en lärare behöver ha för att på ett effektivt sätt integrera 

teknik i sin undervisning (Mishra och Koehler, 2006). Enligt Harris, Mishra och 

Koehler (2009) måste lärare utveckla kunskap om hur innehåll, pedagogik och 

teknik samverkar för att undervisningen ska vara så lyckad som möjligt.  

Följande figur har framtagits för att illustrera de olika kunskaperna som ingår i 

ramverket och hur de samspelar.   

 
Figur 1:Ramverket TPACK (http://tpack.org/) 

 

Mishra och Koehler, (2006) beskriver varje delområde i ramverket TPACK 

enligt följande.  

Content knowledge (CK) 

    Detta område innefattar lärarens ämneskunskaper. Det vill säga kunskap och 

förståelse kring det ämne som läraren ska undervisa i. Exempel på kunskaper 

som inkluderas i ämneskunskap är centrala fakta, koncept, teorier och 

procedurer inom det aktuella ämnet (Mishra & Koehler, 2006).  

Pedagogical knowledge (PK) 

Pedagogical knowledge handlar om djup förståelse kring de processer och 

metoder som sker och används i undervisningen och även undervisningens syfte. 

Här inkluderas exempelvis hur väl läraren fångar elevernas intresse och hur 

läraren utvärderar elevernas förståelse för det som undervisas (Mishra och 
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Koehler, 2006). Författarna exemplifierar att en lärare med djup pedagogical 

knowledge har en förståelse för hur elever skapar kunskap, vilka förmågor som 

behövs och hur positiva attityder till undervisningen skapas. För att uppnå en 

god pedagogical knowledge krävs kunskap om metoder, lärprocesser och 

planering av undervisning samtidigt som läraren måste vara förtrogen med hur 

olika klassrumssituationer kan hanteras. 

Pedagogical content knowledge (PCK) 

När det gäller pedagogical content knowledge så ingår kunskap om olika 

undervisningsstrategier och vilken som är bäst lämpad för ämnesområdet och 

situationen för att gynna elevernas lärande. Detta är en annan typ av kunskap än 

den kunskap som en ämnesexpert besitter då den inte enbart innefattar 

kunskaper kring det aktuella ämnet. PCK skiljer sig även från den generella 

pedagogiska kunskap som alla lärare bör ha då den är specifik för ett visst ämne. 

För en god pedagogical content knowledge gäller att läraren exempelvis har en 

förståelse för kunskapsteorier, vad som kan vara svårt respektive lättare att lära 

om ämnet, vilka strategier som kan användas för att förebygga missförstånd och 

även vad eleverna har för tidigare uppfattning och förståelse (Mishra och 

Koehler, 2006).  

Technology knowledge (TK) 

    Detta område innefattar kunskaper om tekniska hjälpmedel. Tekniska 

hjälpmedel kan vara allt från papper och penna till ny digital teknik som 

programvaror, datorer, interaktiva skrivtavlor och mycket mer. TK innebär att 

läraren har kunskaper om hur de tekniska verktygen hanteras. När det gäller 

digital teknik så innefattas kunskap kring både mjuk och hårdvara. Exempel på 

kunskap inom detta område är att kunna installera och avinstallera olika 

program och hur dokument kan skapas och arkiveras samt hur programvarorna 

fungerar kan användas. Det handla även om kunskap i hur hårdvara som externa 

hårddiskar installeras och tas bort. Samtidigt poängetars att digitala verktyg är 

ett område som ständig utvecklas och förändras vilket leder till att en förmåga 

att kunna anpassa sig till och lära sig ny teknik är viktig (Mishra och Koehler, 

2006).  

Technological content knowledge (TCK) 

Technological content knowledge är kunskap om relationen mellan tekniken 

om ämnesinnehållet. Den teknik som finns att tillgå kan begränsa vilka möjliga 

representationsformer som kan användas. När det gäller digitala verktyg så ger 

dessa ökade möjligheter att variera representationsformer än tidigare.  Läraren 

måste därför ha kunskap om vilka möjligheter som erbjuds och hur digitala 



11 

 

verktyg kan förända det aktuella ämnet. Exempelvis tar Mishra och Koehler upp 

program som kan användas vid geometriundervisning. De beskriver att 

programmet ger eleven möjlighet att leka med storlek och former vilket gör det 

lättare att exempelvis konstruera standardiserade geometribevis. De menar att 

programvaran ändrar geometriundervisningens karaktär och att bevis genom 

konstruktion är något som inte var möjligt innan utvecklingen av digital teknik.     

(Mishra och Koehler, 2006)  

Technological pedagogical knowledge (TPK) 

Här handlar det om en förståelse för hur tekniken kan användas i 

undervisningen och hur tekniken kan förändra undervisningen. Med detta menas 

kunskap om existensen, komponenterna och kapaciteten hos den teknik som 

används i undervisningen och kunskap om hur undervisningen förändras genom 

användningen av dessa. I detta område ingår kunskap om flera tekniker som 

finns för en viss uppgift och att kunna välja teknik utifrån hur lämpad den är i 

förhållande till den rådande undervisningssituationen. Även insikt i vilka 

fördelar som finns med tekniken och kunskap om pedagogiska strategier samt en 

förmåga att tillämpa dessa strategier vid användning av digitala verktyg i 

undervisningen (Mishra och Koehler, 2006).  

Technological pedagogical content knowledge (TPACK) 

  Technological pedagogical content knowledge är kunskap som innefattar 

mer än de tre baskomponenterna pedagogik, innehåll och teknik. När det gäller 

TPACK vävs alla dessa kunskaper samman. TPACK är en grund för en god 

undervisning med teknik som kräver kunskap om representation av koncept via 

ny teknik och kunskaper om pedagogiska metoder som på ett konstruktivt sätt 

använder tekniken för att undervisa ett specifikt innehåll. Vidare behövs 

kunskap om vad som gör att ett begrepp ses som svårt eller lätt att lära och hur 

då tekniken kan användas för att underlätta i undervisningen. Ytterligare är 

kunskap om elevernas förkunskaper och föreställningar och hur tekniken kan 

användas för att bygga vidare och utveckla dessa nödvändig. (Mishra och 

Koehler, 2006). 

De olika områdena i TPACK modellen påvisar olika typer av kunskaper om 

och kring digitala verktyg. Detta kan då användas som en jämförelse mot 

lärarnas beskrivna användning av digitala verktyg i sin undervisning för att 

försöka tolka och belysa lärarnas kunskap på området.  
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4.3 Lärares inställning och användande av digitala verktyg i relation till 

TPACK – kompetens.   

Gandgenett (2008) beskriver att det finns vissa egenskaper som kännetecknar 

matematiklärare med god kompetens inom technological pedagogical content 

knowledge (TPACK).  

 

 De är öppna för att testa ny teknik. 

 De är fokuserade på det matematiska området som ska behandlas samtidigt som de 

utnyttjar teknikens möjligheter när de ger instruktioner. 

 De använder systematiska pedagogiska strategier vid undervisning med ny teknik. 

 De förklarar varför de använder tekniken och varför en viss teknik är lämplig vid 

ett specifikt matematiskt innehåll.  

 De använder tekniken även för administrativa funktioner och bedömning. 

Exempelvis kan digitala tester användas för att upptäcka om och hur 

undervisningen bör anpassas.  

 De är bekväma i sin yrkesroll och ser optimistiskt på utveckling och förändringar. 

 

     Niess, Van Zee och Gillow–Wiles (2010) har studerat hur lärare utvecklar sin 

pedagogical content knowledge (PCK) mot en technological pedagogical 

content knowledge (TPACK) i samband med en fortbildningskurs för lärare. 

Författarna har vid studien använt sig av ett ramverk skapat av Niess, Sadri, och 

Lee (2007) när de under tre år följt matematiklärare i deras arbete med ett 

digitalt verktyg. Utifrån den treåriga studien av lärarna skapades fem nivåer som 

användes för att beskriva lärarnas utveckling. De olika nivåerna var recognizing, 

accepting, adapting, exploring och advancing. Lärarnas inställning till digitala 

verktyg och hur de valt att använda digitala verktyg i undervisningen skiljer sig 

mellan de olika nivåerna.  Niess et al. (2010) beskriver och exemplifierar dessa 

nivåer. På den första nivån recognizing beskrivs att läraren har kunskap om hur 

det digitala verktyget fungerar, men tänker sällan på hur det skulle kunna 

används i deras undervisning och visar heller inget större intresse att integrera 

digitala verktyg i undervisningen. Ingen av lärarna som deltog i studien ansågs 

vara på denna nivå. Den andra nivån är accepting, här börjar lärarna använda 

verktyget i sin undervisning för att försöka bilda sig en uppfattning om 

verktyget, men det används inte med någon större regelbundenhet i 

undervisningen. Författarna exemplifierar att lärare som ansågs tillhöra denna 

nivå hade ett lärarcenterat undervisningssätt och i första hand valde att undervisa 

på det traditionella sätt de var vana vid. Först efter den traditionella 

undervisningsformen kunde det digitala verktyget användas och då främst i 

motivationssyfte för att träna något inlärt sedan tidigare, exempelvis genom 
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digitala arbetsblad. Lärarna på denna nivå såg även det digitala verktyget som 

något utanför lärprocessen. På den tredje nivån adapting, försöker lärare i större 

utsträckning än den tidigare nivån inkludera digitala verktyg i sin undervisning. 

Lärarna använder dock fortfarande verktygen till framförallt färdighetsträning. 

Lärarna i studien som placerades på denna nivå använde ofta lärarstyrda 

aktiviteter genom att först visa hur uppgiften skulle genomföras för att sedan låta 

eleverna arbeta i minder grupper. Lärarna på denna nivå uttryckte även, idéer 

kring hur verktyget skulle kunna leda till nya möjligheter i undervisningen men 

hade ännu inte tagit steget att pröva dessa fullt ut. På den fjärde nivån exploring, 

arbetar lärarna aktivt för att integrera digitala verktyg i 

matematikundervisningen. De försöker även finna och utforma aktiviteter med 

verktygen för att passa till det matematiska innehåll som de ska undervisa om 

med fokus på eleverna tänkande och lärande. Lärarna på denna nivå undersöker 

olika undervisningsstrategier och är öppna för att prova nytt och demonstrera 

nya sätt att tänka kring ett matematiskt koncept via digitala verktyg. Lärarna i 

studien som ansågs befinna sig på den fjärde nivån tillät eleverna att använda det 

digitala verktyget på ett mer prövande och utforskande sätt samtidigt som de 

förespråkade fördelar med elevsamarbete. Vid lärarnas undervisning med det 

digitala verktyget låg mer fokus på elevernas förståelse än på att öva procedurer 

och de ansågs ha en djupare förståelse för den potential som det digitala 

verktyget kunde ha för elevernas lärande. Den femte och sista nivån är 

advancing.  Lärare på den sista nivån utvärderar resultatet av arbetet med 

digitala verktyg i sin undervisning för att genomföra förändringar i sin 

undervisning så att verktygets potential utnyttjas effektivt. På denna nivå 

inkluderar de gärna digitala verktyg i undervisningen och uppmuntrar eleverna 

att utforska och experimentera med dessa. De digitala verktygens möjligheter 

utnyttjas även vid bedömning. 

    Både Gandgenett (2008) och Niess et al (2010) belyser att lärares inställning 

och användande av digitala verktyg kan spegla kunskapen kring dessa. Niess et 

al (2010) har även skapat nivåer där de beskriver hur läraren använder och 

tänker om verktygen olika beroende på var i utvecklingen av TPACK 

kompetens de befinner sig. Ramverkets nivåer förtydligar på ett mer konkret sätt 

hur en tolkning av lärarens kunskap kan kopplas till inställningen och 

användandet av digitala verktyg.  

4.4 Teorisammanfattning 

För att på ett effektivt och gynnsamt sätt integrera digitala verktyg i 

undervisningen behöver lärare utveckla kompetenser kring dessa. Det räcker inte 
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med pedagogical content knowledge (PCK) som enligt Shulman (1986) är det 

som skiljer kunskapen hos en lärare jämfört med exempelvis en ämnesexpert. 

Istället behövs då även technological knowledge (TK), technological content 

knowledge (TCK) och technological pedagogical knowledge (TPK). Alla dessa 

delar måste finnas och vävas samman för att läraren ska uppnå en technological 

pedagogical content knowledge (TPACK) (Mishra och Koehler, 2006). Niess et 

al. (2010) som studerade matematiklärares utveckling från (PCK) mot (TPACK) 

har exemplifierat hur lärares tankar kring och användande av digitala verktyg 

skiljer sig beroende på var i utvecklingen läraren befinner sig. Från att på de 

tidigare nivåerna använda verktygen i begränsad utsträckning och på ett mer 

ensidigt sätt, till att på de högre nivåerna använda dem i större utsträckning, mer 

varierat, mer genomtänkt och med större fokus på elevernas utforskande och 

förståelse.  

Jag kommer i denna studie använda teorin om TPACK som grund för hur 

kunskap kring digitala verktyg kan förstås. De nivåer Niess et al (2010) 

beskriver kommer användas som stöd i min analys för att på ett mer konkret sätt 

kunna koppla lärarnas inställning och användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen till deras kunskaper kring detta.  

 

5. METOD 

I metodavsnittet redogör jag för val av metod vid insamling av studiens data. 

Hur jag gått tillväga vid skapande av enkät, urval av respondenter och 

genomförandet av studien. Slutligen beskrivs hur analysen av den samlade 

empirin genomförts.   

5.1 Enkät som metod 

Som metod för datainsamling har jag valt att genomföra en enkätstudie för att 

besvara mina forskningsfrågor. Valet av att använda enkäter gjordes för att 

kunna nå ut till fler respondenter under den begränsade tid som fanns att tillgå. 

Enligt Byrman (2011) möjliggör enkäter att ett större antal respondenter kan nås 

under en kortare tid. Samtidigt påpekas att en risk som bör tas i beaktande vid 

enkätstudier är risken för ett stort bortfall då flertalet av deltagarna kan välja att 

inte besvara enkäten. Jag har försökt minimera risken för bortfall genom att 

använda lärare som på något sätt redan funnits i min närhet som respondenter så 

att en personlig kontakt har kunnat etableras och genom detta ge en ökad 

svarsfrekvens.  
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5.2 Utformning av enkäten 

Vad gäller enkätens utformning så påbörjade jag denna genom att studera hur 

tidigare forskning uttalar sig kring frågeställningar liknande de jag använder mig 

av i min studie. För att finna denna information har jag till störst del använt mig 

av digitala databaser. De databaser jag genomfört mina sökningar i är Web of 

science, Eric och även Google scholar. I ett tidigt skede upptäcktes att flertalet 

olika benämningar kan användas för digitala verktyg. Exempelvis ICT, new 

technology eller digital tools. I mina sökningar valde jag därför att inkludera alla 

dessa. För att finna studier om lärares inställning användes sökord som 

perception och beliefes använts. Jag har även valt att använda mig av sökordet 

use för att finna studier som studerat hur lärare använder verktygen i sin 

undervisning. Vid läsning av tidigare studier fann jag även att vissa forskare 

återfanns i flertalet av dess i samband med resultat som är av intresse för mig 

och min studie. Jag har i dessa fall valt att använda mig av de aktuella studiernas 

referenser för att återfinna material som inte framkom vid min databassökning. 

Efter inläsning av forskningsfältet påbörjade jag utformningen av frågorna till 

min enkät. Bryman (2011) påtalar att enkäter bör utformas med tydliga frågor 

för att minska risken att frågan inte ger svar på det som studien syftar till. 

Enkäter bör inte heller vara för långa då detta medför en risk att respondenten 

upplever enkättrötthet och väljer att inte genomföra hela enkäten. Med detta i 

beaktande skapade jag en enkät som jag sedan provande på två lärare. Detta 

medförde att jag fick respons på hur enkätfrågorna tolkades och besvarades 

innan jag valde att gå ut med den till övriga lärare. Resultatet av detta medförde 

att jag valde att till vissa delar omforma enkäten. Exempelvis valde jag att 

använda mig av påståenden som respondenten graderar på en skala vid några av 

frågorna gällande lärarens inställning. Detta val gjordes då svaren var väldigt 

svårtolkade och inte riktigt besvarade det jag syftat med frågorna. Jag har även 

förtydligat att de digitala verktyg som fokuseras i studien är datorer, surfplattor 

och interaktiva skrivtavlor. Vid vissa av frågorna har jag i en efterföljande 

parantes exemplifierat vad frågan syftar till för att undvika eventuella 

missförstånd.   

Tidigare forskning har belyst att lärares inställning och användande av 

digitala verktyg kan påverkas av vilka kunskaper som läraren besitter på 

området. Enkätens frågor har utformats för att försöka belysa respondentens 

inställning till digitala verktyg, hur de väljer att använda dessa i sin undervisning 

och vad de menar påverkar deras val. Enkäten inleds med fyra påståenden där 

respondenten markerar sitt svar på en skala utifrån hur väl påståendet 

överensstämmer med dennes åsikter. De inledande påståendena har utformats 
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för att försöka ge upplysning om respondentens inställning till digitala verktyg i 

undervisningen. För att få information om hur lärarna använder digitala verktyg 

i sin matematikundervisning innehåller enkäten fyra öppna frågor där 

respondenten kan beskriva i vilket syfte, i vilken undervisningsform och om det 

är vid något specifikt matematiskt innehåll de inkluderar digitala verktyg då 

detta är en aspekt som enligt forskningen kan påvisa vilken kunskap läraren 

uttrycker gällande digitala verktyg.  Enkäten innehåller även en skala där läraren 

ombeds markera i hur stor del av sin matematikundervisning digitala verktyg 

används. Detta med tanke på att tidigare forskning även pekat på att lärarens 

inställning och kunskap kring digitala verktyg kan spegla hur mycket de väljer 

att använda dessa i sin undervisning. De avslutande frågorna i enkäten är av 

öppen karaktär där läraren ombeds beskriva för och nackdelar de upplever med 

att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. De ombeds även 

besvara vilka faktorer de menar är avgörande för att de väljer respektive inte 

väljer att inkludera digitala verktyg. De sista frågorna är utformade försöka 

uppmärksamma om lärarna antyder att det finns faktorer som påverkar deras 

användning av digitala verktyg som inte kan kopplas till kunskaper och 

inställning till digitala verktyg.  Den slutgiltiga enkäten återfinns i bilaga 1.  

5.3 Urval 

För att finna respondenter till min enkät har jag valt att kontakta matematiklärare 

som jag på olika sätt haft kontakt med sedan tidigare. Kontakten har varit allt 

från att jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning på skolan, arbetat 

som lärarvikarie på skolan och jag har även använt mig av privata 

lärarkontakter. Bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2011) som en 

urvalsmetod när forskaren använder sig av personer som på något sätt återfinns i 

dennes närhet. Enligt Bryman är risken för bortfall vid en enkätundersökning 

mindre vid bekvämlighetsurval än vid mer slumpvisa urvalsmetoder. Då tiden 

för empiri insamling till studien är begränsad valde jag att använda mig av ett 

bekvämlighetaurval för att minska risken för ett bortfall som resulterade i en för 

liten mängd data för att kunna besvara mina forskningsfrågor. De skolor som 

lärarna arbetar på är dock inte speciella på något vis utan kan ändå se som 

representativa för ett stort antal Svenska skolor.   

5.4 Lärarna 

 Urvalet har resulterat i 25 lärare som respondenter i min studie. Samtliga 

lärare undervisar i ämnet matematik i någon av grundskolans årskurser 1-6.  Av 

respondenterna var nio F-3 lärare och sexton 4-6 lärare. Vad gäller antal år som 
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de arbetat som lärare var det en stor spridning. Denna spridning är mellan 1 och 

35 år. Lärarna som deltagit i studien är fördelade över fem olika medelstora till 

stora F-6 skolor. Dessa skolor är även spridda över tre olika kommuner vilket 

medför att de eventuellt arbetar under olika digitala satsningar.  

5.5 Genomförande 

Vid genomförandet av enkätstudien kontaktades de lärare som jag tidigare 

tillfrågat om deltagande i undersökningen. Alla deltagare gavs möjlighet att 

välja om de ville besvara enkäten i pappersform eller om de ville få den skickad 

via e-post. En majoritet av lärarna valde att få enkäten skickad via e-post men 

fem lärare valde att besvara enkäten i pappersform. I de fallen besökte jag 

skolorna för att överlämna enkäten och återkom för att hämta den vid ett senare 

tillfälle. Samtliga deltagande lärare har haft tillgång till mina kontaktuppgifter 

för att kunna kontakta mig om det skulle dyka upp några frågor eller oklarheter 

vad gäller studien eller enkätens frågor.  

5.6 Analysmetod  

Genomgången av enkäterna påbörjades genom att jag kvantifierade antalet 

svar för respektive fråga som besvarats genom att markera på en skala. Utifrån 

detta skapades ett resultat i form av stapeldiagram för att uppmärksamma hur 

stor del av lärarna och i vilken grad de höll med respektive inte höll med om 

påståendet. Vad gäller de övriga frågorna där svaren bestod av öppna 

svarsalternativ har jag vid genomgång av enkäterna delat in de olika svaren i 

kategorier för att kunna kvantifiera hur många lärare som angett liknande svar 

och på så sett ett analyserbart resultat. Kategorierna som skapats i samband med 

att resultatet sammanställts och utgår ifrån de uttryck som använts i svaren.  

Exempelvis i samband med frågan om vilka fördelar lärarna såg i att använda 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Här har lärarna bland annat svarat 

att ”eleverna tycker det är roligt” och ”det lockar barnen” eller ”det ökar 

motivationen”. Jag har då valt att placera alla dessa svar i kategorin motiverar 

eleverna. Även om lärarna här uttycker sig olika tolkar jag att alla dessa svar 

grundas i elevernas motivation varpå en kategori med denna benämning 

skapades. Ett ytterligare exempel är svar som ”möjligheten för elever att arbeta 

på olika sätt” och ”lätt att anpassa efter elevernas nivå” vilket jag då har placerat 

i kategorin lätt att individanpassa. Vid frågorna om vilka situationer, i vilket 

syfte och vid vilket matematiskt innehåll digitala verktyg används har liknande 

kategorier skapats. Vid dessa frågor har lärarna dock uttryckt sig mer kortfattat 

och explicit att de exempelvis använder det till färdighetsträning. I dessa fall har 
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jag då endast kvantifierat hur många lärare som angett respektive svar. Efter en 

sammanställning av svaren har jag analyserat resultatet. Som grund för analysen 

ligger de olika kunskapsområdena som beskrivs i TPACK och de olika nivåerna 

som ingår i Niess et al (2010) ramverk. Det innebär att jag tolkat och försökt 

förankra lärarnas svar i de olika nivåerna och i de kunskapsområden som 

inkluderas i TPACK. Vid analysen har jag utgått från lärarnas beskrivningar för 

att göra en jämförelse av deras svar mot de nivåer som beskrivs i Niess et al 

(2010) ramverk och på så sätt kunna göra en tolkning mot de kompetenser som 

ingår i TPACK.   

5.7 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 

 En studies reliabilitet innefattar följdriktigheter och överenstämmelsen hos 

en studie, det vill säga hur väl samma resultat skulle påvisas vid upprepade 

mätningar. Studiens validitet behandlar om den aktuella mätmetoden verkligen 

mäter det som avses (Bryman, 2011). Vad gäller studiens validitet så har jag 

noga övervägt enkätens frågor. I ett tidigt skede valde jag även att testa enkäten 

på två lärare vilket resulterade i att frågorna omformades och utvecklades. Detta 

genomfördes för att undvika frågor som kunde tolkas olika och där av leda till 

svar som inte kan ses som relevanta för studiens forskningsfrågor. När data 

överförs till olika kategorier, som exempelvis vid kategorisering av svar från 

öppna frågor i en enkät menar Bryman (2011) att risken finns att olika 

tolkningar kan göras. Genom detta skulle en studie kunna få olika resultat 

beroende på hur svaren kategoriserades. För att öka reliabiliteten i min studie 

har jag därför noggrant försökt beskriva vilka typer av svar som har placerats i 

respektive kategori. 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav i samband med forskning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och 

nyttjandekravet.  I samband med studien har samtliga deltagare informerats om 

studiens syfte och att resultatet kommer användas i en studentuppsats. Det har 

även informerats om att deltagandet är helt frivilligt och gett sitt samtycke till att 

delta. Att alla deltagare i studien behandlas helt anonymt har även informerats 

till samtliga respondenter.   

6. RESULTAT OCH ANALYS 

     I detta avsnitt redovisas enkätsvaren i relation till studiens frågeställningar. 

Enkätsvaren redovisas med en efterföljande analys. Analysen har gjorts med 

hjälp av TPACK och nivåerna som beskrivs av Niess et al (2010) för att besvara 

hur lärarnas kunskaper om digitala verktyg kan tolkas och förstås.  
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6.1 Lärarnas inställning till digitala verktyg   

Nedan följer en redovisning av de frågor som syftar till att uppmärksamma 

lärarnas inställning till digitala verktyg. Lärarna har vid dessa frågor tagit 

ställning till olika påståenden genom att markera på en skala hur väl de 

instämmer respektive inte instämmer med påståendet. Den lodräta numreringen 

visar antal lärare för respektive plats på skalan.  

  

 
Diagram 1 

 

 
Diagram 2 
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Diagram 3 

 
Diagram 4 

 

Svaren i diagram ett påvisar att en majoritet av lärarna har ett intresse för 

digitala verktyg och diagram två påvisar även att alla utom en lärare markerat 

den övre delen av skalan när det gäller säkerhet att använda digital utrustning i 

undervisningen. Denna inställning indikerar att dessa lärare i någon mån kan 

tolkas ha en technologikal knowledge (TK) då Mishra och Koehler (2006) 

beskriver att i TK innefattas kunskap om hur verktygen hanteras. Diagram tre 

belyser mer splittrade svar på frågan om lärarna anser att digitala verktyg ofta 

krånglar i undervisningen. Samtidigt påvisar diagram fyra att en majoritet av de 

tillfrågade lärarna inte anser att undervisningen fungerar bättre utan digitala 

verktyg. Jag tolkar detta som att majoriteten av lärarna ser ett värde i att använda 

digitala verktyg trots att de i olika grad upplever krångel i samband med 

användningen av dessa. Mishra och Koehler (2006) framhåller att technologikal 

pedagogical knowledge (TPK) bland annat innebär att läraren har en insikt om 

vilka fördelar som digitala verktyg kan medföra i undervisningen tolkar jag att 

majoriteten av lärarna påvisar en inställning som uttrycker en tro på de digitala 

verktygens positiva inverkan på undervisningen och således en indikation på en 
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i någon grad utvecklad TPK. Även om lärarnas svar inte är helt entydiga kan 

ändå majoriteten av respondenterna tolkas ha en positiv inställning till digitala 

verktyg i undervisningen då de påvisat ett intresse för dessa och en tro på att de 

kan tillföra något positiv i undervisningen samt en självskattad säkerhet i att 

använda digitala verktyg. 

6.2 Lärarnas användande av digitala verktyg i matematikundervisningen 

Följande enkätsvar redovisas och analyseras i relation till frågan hur lärarna 

uttrycker kunskap om och i att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen. 

 

  
Diagram 5 

 

Diagram 6 
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   Enligt diagram fem kan det utläsas att alla de tillfrågade lärarna använder 

digitala verktyg i sin matematikundervisning. Vilka digitala verktyg som 

används är dock olika mellan de tillfrågade lärarna. Diagram 6 påvisar dock att 

13 av de 25 tillfrågade lärarna uppskattar att de enbart använder digitala verktyg 

i 20 % av sin matematikundervisning eller mindre. Vid 

resultatsammanställningen på dessa frågor är det noterbart att det visade sig att 

de lärare som haft tillgång till interaktiv skrivtavla har alla beskrivit att de 

använder digitala verktyg mer än 20 % av sin matematikundervisning. Att alla 

lärare faktisk inkluderar digitala verktyg i någon mån påvisar att ingen av 

lärarna tycks befinna sig på den första utvecklingsnivån recognizing i Niess et al 

(2010) ramverk. Samtidigt kan det tolkas att större delen av lärarna ändå 

befinner sig på någon av de tidiga nivåerna då enbart fem lärare angett att 

digitala verktyg används i större utsträckning än 40% av undervisningen. Detta 

resultat kan vara en indikation på att lärarna i detta avseende har en bit kvar i sin 

utveckling av TPACK.  

 

I vilken undervisningsform används digital 

utrustning? 

Antal lärare som angav respektiver svar. 

Enbart enskilt 8 

Enbart i helklass 1 

Enskilt och i helklass 8 

Enskilt och i grupp 2 

Helklass, grupp och enskilt 6 
Tabell 1 

I vilken undervisningsform lärarna väljer att inkludera digitala verktyg i sin 

matematikundervisning redovisas i tabell ett. Svaren på denna fråga har inte 

kategoriserats då lärarna tydligt angett en eller flera undervisningsformer så som 

de uttrycks i tabellen. Att använda verktygen enskilt eller enskilt och i helkass 

visar sig vara det som flest lärare angett. När lärarna angett helklass som 

undervisningsform har de flesta även kommenterat att det är vid genomgång. 

Det påvisas även att nio av lärarna enbart använder digitala verktyg i en 

undervisningsform. Endast sex av lärarna beskriver att digitala verktyg är något 

som används både i helkass, grupp och enskilt och således mer varierat än 

övriga lärare. Resultat kan ses som en indikation på att dessa sex lärare uttrycker 

en mer utvecklad kunskap kring digitala verktyg då de väljer att inkludera dessa 

mer varierat än övriga lärare. Niess et al (2010) beskriver med deras ramverk att 

först vid den fjärde nivån exploring påvisade lärarna att de aktivt arbetade för att 

inkludera digitala verktyg på ett mer varierat sätt. Resultatet blir således även en 

indikation på att en majoritet av lärarna i dagsläget eventuellt inte genomför ett 
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aktivt arbete för att inkludera digitala verktyg i sin matematikundervisning då de 

enbart använder det i en eller två olika undervisningsformer.   

I vilket syfte används digitala verktyg under 

matematiklektionerna? 

Antal lärare som angett respektive svar 

Färdighetsträning/ visualisering/problemlösning 2 

Färdighetsträning/visualisering 7 

Färdighetsträning 11 

Alla 5 
Tabell 2 

Vilket syfte som läraren har vid användandet av digitala verktyg i sin 

matematikundervisning kan även detta spegla lärarens kuskaper kring dessa. För 

att skapa en tydlighet kring frågan om syfte följdes denna i enkäten av en 

parantes där jag exemplifierat syftena visualisering, färdighetsträning, 

problemlösning och kommunikation. Även om frågan var av öppen karaktär har 

exemplen medfört att lärarna valt att ange sitt svar med ett eller flera av de 

exemplifierade syftena. Tabell två redovisar en kvantifiering av hur lärarna 

svarat. Fem av lärarna har enbart svarat ”alla” eller ”alla exemplen” vilket jag 

tolkat som att de menar att de använder digitala verktyg till alla i enkäten 

exemplifierade syften. Vad gäller resultatet så kan de utläsas att nästan hälften 

av de tillfrågade lärarna enbart använder digitala verktyg med färdighetsträning 

som syfte. Att enbart ange färdighetsträning som syfte kan tolkas som ensidigt i 

förhållande till de möjligheter forskning framhåller gällande digitala verktyg i 

matematikundervisning. Det kan då tolkas att dessa lärare behöver utveckla sin 

technological content knowledge som Mishra och Koehler (2006) beskriver som 

kunskap om vilka möjligheter som erbjuds med digitala verktyg. Att till stor del 

enbart se digitala verktyg som ett lämpligt redskap vid färdighetsträning 

stämmer väl överens med de tidiga nivåerna som Niess et al (2010) benämner 

som accepting och adapting. Samtidigt påvisar nio lärare att digitala verktyg 

används till två eller tre olika syften och lyfter då även fram visualisering. Fem 

lärare uttrycker att de används till alla de exemplifierade syftena varpå detta kan 

ses som tecken på en bredare kunskap kring verktygen och dess 

användningsmöjligheter. 

   

Används digital utrustning mer vid något 

specifikt matematiskt innehåll? I sådana fall 

vilket? 

Antal lärare som angett respektive svar 

Mer vid multiplikation 8 

Mer vid multiplikation och geometri 1 

Mer vid multiplikation och klockan 2 

Nej inte mer vid något specifikt  

Matematiskt innehåll 

14 

Tabell 3 
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För att ytterligare belysa hur lärarna använder digitala verktyg har de även 

ombetts beskriva om de använder dessa mer vid något specifikt matematiskt 

innehåll. Tabell tre påvisar att fjorton av lärarna inte menar att de använder 

dessa mer vid något matematiskt innehåll. Noterbart är dock att de övriga elva 

lärarna alla angett att multiplikation är ett område där de digitala verktygen 

används mer och åtta av dessa beskriver att multiplikation är det ända området 

de väljer att inkludera digitala verktyg i större utsträckning. Detta skulle kunna 

kopplas till svaren på föregående fråga. En stor del av lärarna angav 

färdighetsträning som syfte vid användning av digitala verktyg och 

multiplikation kan ses som ett område där just färdighetsträning förespråkas för 

att automatisera multiplikationstabellerna. Fjorton lärare beskriver att de inte 

använder digitala verktyg mer vid något specifikt innehåll vilket kan vara en 

indikation på att lärarna använder verktygen mer varierat och således innehar en 

större kunskap om verktygens användbarhet.   

6.3 För och nackdelar samt faktorer som påverkar.   

Följande frågor avser att belysa vad lärarna menar är fördelar respektive 

nackdelar vid användning av digitala verktyg samt vad lärarna anser är faktorer 

som påverkar deras användande av verktygen.  

 

Vilka fördelar ser du med att använda digital 

utrustning i matematikundervisningen? 

Antal gånger respektive kategori återfanns i 

svaren. 

Motiverande för eleverna 13 

Lätt att individanpassa 11 

Ger direkt respons till eleverna 8 

Ökar variationen 7 

Bra för elever i svårigheter 3 

Ökar kommunikationen  2 

Ökar elevernas förståelse 1 

Något de är vana att använda från vardagen 1 

Tabell 5 

Tabell fem redovisar vad lärarna ansåg vara fördelar med att använda digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Då frågan var öppen har en lärare kunnat 

ange flera fördelar. Lärarnas svar har sorterats i kategorier för att sedan 

kvantifiera hur många lärare som angett respektive fördel. I den största kategorin 

motiverande för eleverna kunde svaren innehålla ”det lockar barnen” 

och ”många elever tycker det blir roligare” eller ”eleverna är positiva till att 

använda dem”. Kategorin lätt att individanpassa var även det en kategori där 

många av svaren placerades. Här svarade lärarna exempelvis att ” bra med olika 

nivåer”, ”lätt att anpassa efter elevernas nivå” och ”ett bra sätt att 

individualisera”. Vad gäller kategorin ger direkt respons till eleverna så hade 
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lärarna svarat exempelvis ” det är självrättande” och ”i många program får de 

ofta bekräftelse på om de gjort rätt” eller ” snabb feedback”. De svar som 

sorterades i kategorin ökar variationen uttryckte ”bra komplement till övrig 

undervisning” eller ”möjligheter till ett varierat lärande” och ” bra med variation 

i arbetsmetoder”. 

Följande fråga redovisar vad lärarna menar är faktorer som är viktiga för att 

de ska välja att använda digitala verktyg i sin undervisning.  

 

Vilka faktorer anser du vara avgörande för att du 

väljer att använda digital utrustning i 

matematikundervisningen? 

Antal gånger respektive kategori återfanns i 

svaren. 

Mycket uppgifter att välja på 11 

Det ska motivera eleverna 7 

Att det finns bra pedagogiskt material 5 

Att nätverk och utrustning fungerar  4 

Det ska vara enkelt för mig att använda 4 

Det ska vara enkelt för eleverna att använda 3 

Att det finns bra tillgång på utrustning 3 

Att uppgifterna möter innehållet vi arbetar med  2 

Att det gynnar elever i svårigheter 1 

Att vi kan arbeta med det tillsammans  1 

Att det finns stöd från ledningen  1 

  
Tabell 6 

Tabell sex påvisar att en stor mängd faktorer beskrevs av lärarna. En stor del 

av svaren innefattade kommentarer om ett stort utbud av material och bildar 

kategorin mycket uppgifter att välja på. Svaren som angetts var exempelvis ” att 

det finns en mångfald, mycket olika att välja på” eller ”variationen, stort utbud 

av individuell träning”. Även på denna fråga återfanns kommentarer om 

elevernas motivation i många av svaren. Dessa placerades i kategorin det ska 

motivera eleverna. Lärarna uttryckte då att en påverkande faktor var ”elevernas 

vilja att arbeta med verktyget” och ”elevernas motivation att arbeta med digital 

utrustning” eller ”eleverna uppskattar det”. För kategorin att det finns bra 

pedagogiskt material såg svaren exempelvis ut så här. ”bra pedagogiska tankar 

på materialet” eller ”att det finns riktiga pedagogiska verktyg som man vet är 

bra och följer kunskapskraven”.  

Vad gäller svaren på dessa två frågor så framstår att elevernas motivation är 

något lärarna menar är en fördel och även viktig faktor för att de ska välja att 

använda digitala verktyg. I topp bland fördelar hamnar även att det underlättar 

individualisering och gällande faktorer anses det viktig att det ska finnas mycket 

uppgifter att välja på. Jag menar att detta resultat kan peka på att lärarna ser 

användningen av digitala verktyg som ett redskap för att öka elevernas 
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motivation att färdighetsträna redan lärda matematiska procedurer. Även om det 

självklart kan underlätta att det finns mycket färdiga uppgifter på olika nivåer 

och att eleverna motiveras av att använda digitala verktyg så kan det tolkas att 

de svar som angetts flest gånger inte tar fasta på digitala verktygs fulla potential. 

Att lyfta motivation och tillgång till mycket färdigt uppgifter kan förankras i 

nivån accepting som är den andra nivån i en utveckling mot TPACK som Niess 

et al. (2010)  beskriver. Även om dessa svar tillhörde de som noterats i störst 

utsträckning noterades även flertalet ytterligare fördelar och faktorer. En lärare 

har exempelvis uttryckt att digitala verktyg kan öka eleverna förståelse vilket är 

ett fokus som återfinns först i den fjärde nivån exploaring i Niess et al. (2010) 

ramverk.  

På frågan om vilka nackdelar de såg med att använda digital utrustning 

svarade lärarna enligt följande tabell. 

 

Vilka nackdelar ser du med att använda digital 

utrustning i matematikundervisningen? 

Antal gånger respektive kategori återfanns i 

svaren. 

Teknikstrul 14 

Elever kan göra annat/jag har inte kontroll 9 

Vissa förmågor tränas inte 4 

Jag känner mig obekväm med det 2 

Finner inga nackdelar 3 

Har för dålig tillgång till utrustning 1 

Tabell 7 

En stor del av svaren till denna fråga har tillfallit kategorin teknikstrul. 

Kommentarer som lärarna här angett är ” digital utrustning som krånglar” eller ” 

tekniska komplikationer” och ”Att krångla med sladdar, uppkoppling, 

inloggningar osv. Det tar tid och eleverna hinner ibland tappa fokus”. Den näst 

största kategorin elever kan göra annat besvarades med ” eleverna gör andra 

saker som inte är matematik”, ”elever kan bli ofokuserade och gör inte det de 

ska” och ”kan vara svårt att hinna med att se vad de gör”. Vad gäller kategorin 

vissa förmågor tränas inte så placerades svar som ”programen skapar ingen 

djupare förståelse, är bara för att nöta färdighetsträning” och ”vissa 

kunskapskrav tränas inte” i denna kategori. 

Vid följande fråga har lärarna besvarat vilka faktorer de anser avgörande för 

att inte använda digitala verktyg.   

 

Vilka faktorer anser du vara avgörande för att du 

väljer att inte använda digital utrustning i 

matematikundervisningen? 

Antal gånger respektive kategori återfanns i 

svaren.  

Teknikstrul 14 

Min egen kompetens begränsar 5 

Tidsbrist 3 
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Utrustningen kan vara begränsande/kan göra mer 

utan 

3 

Inga faktorer 3 

Om det inte finns bra material 2 

När det inte passar det jag undervisar om 2 

Eleverna tycker det är tråkigt att använda för ofta   1 

Elever behöver komma ifrån skärmar ibland 1 

Eleverna gör inte det de ska 1 
 Tabell 8 

En stor del av lärarna har här återigen tagit upp problem med tekniken vilket 

har bildat kategorin teknikstrul. För att placeras i kategorin kunde svaren se ut 

enligt följande. ”om det krånglar” och ”nätverket slår av och gamla datorer som 

tar lång tid att starta” eller ”om nätverket försvinner för ofta väljer jag annat 

material”. En del av lärarna har även angett sitt eget kunnande som en 

påverkande faktor. I kategorin min egen kompetens begränsar svarade lärarna 

exempelvis ” mitt eget kunnande kring digital utrustning” eller ”brist på 

utbildning”. 

Resultatet av dessa två frågor påvisar att en del av svaren direkt kan kopplas 

till lärarens kunskaper. Både när de har beskrivit nackdelar och faktorer 

avgörande för att de inte väljer att använda digitala verktyg återfinns svar som 

beskriver att de anser sig behöva mer utbildning och kunskaper kring dessa. 

Noterbart är dock att dessa svar angetts i relativt liten utsträckning jämfört med 

vad som angetts flest gånger i svaren vilket är teknikstrul. Att de menar att 

strulande teknik begränsar deras användning skulle kunna indikera att det finns 

brister i lärarnas technology knowledge (TK) som Mishra och Koehler (2006)  

menar är kunskaper om digitala verktyg och hur de fungerar. Samtidigt måste 

detta resultat ställas emot att en majoritet av lärarna menar att de känner sig 

säkra med att använd digitala verktyg vilket redovisats i diagram två.   

Likt ovanstående resultat om vad som påverkar deras användande av digitala 

verktyg anges även teknikstrul som något som även påverkar lärarnas inställning 

vilket redovisas i nedanstående tabell. 

 

Ge exempel på vad som skulle kunna påverka din 

inställning till digital utrustning som pedagogiskt 

redskap i matematikundervisningen. 

Antal gånger respektive kategori återfanns i 

svaren.  

Mer support, utbildning och tid att lära 13 

Mindre teknikstrul skulle leda till bättre 

inställning 

12 

Bättre tillgång till hård/mjukvara 7 

Mer teknikstrul skulle leda till sämre inställning 2 
Tabell 9 

På denna fråga noteras även här strulande teknik i fler av svaren. Lärarna 

uttryckte här att mindre teknikstrul skulle leda till en bättre inställning till 
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digitala verktyg som pedagogiskt redskap i matematikundervisningen. I svaren 

som tillföll denna kategori har lärarna exempelvis uttryckt att ”skulle vara bättre 

om tekniken strulade mindre” eller ” om det inte krånglade så ofta”. Två lärare 

som även angett teknikstrul menar dock istället att deras inställning skulle 

försämras om det var något de upplevde mer. Svar som beskriver att support, 

utbildning och tid att lära var även vanliga på denna fråga. Exempelvis beskrev 

lärarana att ” bättre support och mer utbildning” eller ” mer tid att lära sig 

programmen och mer support”. I sju av svaren angavs även att tillgång var något 

som påverkade. Dessa lärare uttryckte exempelvis ” om det fanns fler 

program ”eller” om det fanns helklassuppsättning av datorer”. 

Återigen har lärarna beskrivit teknikstrul som något som påverkar dem 

gällande digitala verktyg. Den marginellt större kategorin visar sig dock handla 

om utbildning, tid och support. Det framgår inte tydligt vad lärarna menar med 

support, om det handlar om support i sitt användande eller om det handlar om 

support vid fel på utrustning eller nätverk. Är det så att lärarna syftar på det 

sistnämnda är denna aspekt något som inte kan påverkas av lärarnas kunskaper 

gällande digitala verktyg i matematikundervisningen. Det samma gäller för 

svaren som beskrev att en bättre tillgång skulle påverka deras inställning. 

6.4 Sammanfattande analys 

Lärarna har påvisat en positiv inställning till digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Samtidigt framhålls att digitala verktyg används i 

relativt liten utsträckning i matematikundervisningen. Att ha en positiv 

inställning till digitala verktyg är något som ingår i en god TPACK kompetens 

men då den utsträckning som verktygen används är förhållandevis låg kan detta 

indikera att andra kompetenser som ingår i TPACK behöver utvecklas. 

Ytterligare tecken på att en stor del av studiens respondenter har en bit kvar på 

vägen mot TPACK är att digitala verktyg används i enbart en eller ett fåtal 

undervisningsformer och med ett begränsat antal syften. Exempelvis har flertalet 

lärare angett att digitala verktyg nästan enbart används till färdighetsträning. 

Resultatet för studien har även påvisat att de vanligaste fördelarna lärarna såg 

med att använda digitala verktyg var elevmotivation och enkelheten att 

individualisera uppgifter. Detta resultat kan tolkas påvisa att flera av lärarna 

saknar kunskap om vilka möjligheter digitala verktyg erbjuder och behöver 

utveckla en större förståelse för hur tekniken på ett fördelaktigt sätt kan 

användas och berika undervisningen vilket är kompetenser som ingår i TPACK.  
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7. DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet kommer inledas med att studiens resultat diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Efterföljande stycke diskuterar studiens 

metod och de val som gjorts. Avslutningsvis kommer konsekvenser för 

undervisningen och förslag på fortsatt forskning redovisas.  

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat påvisar att lärarna kan tolkas ha en positiv inställning till 

digitala verktyg som pedagogiskt redskap i matematikundervisningen. Största 

delen lärare uttryckte ett intresse för tekniken och en tro på att deras 

undervisning kunde bli bättre med hjälp av digitala verktyg vilket även visades i 

Pollys (2014) studie. Trots denna syn på digitala verktyg i undervisningen 

påtalar lärarna att de i olika utsträckning upplever strulande teknik vid 

användning av dessa. Detta är något som också påtalades i rapporten från 

skolverket (2016) då lärarna beskrivs ha en positiv inställning men belyser att 

strulande teknik kan vara begränsande. En tolkning har då gjorts att detta kan 

påvisa att lärarna har en förståelse för vilka fördelar digitala verktyg kan bidra 

med i undervisningen vilket är något som Mishra och Koehler (2006)  menar 

ingår i en technological pedagogical knowledge.  

  Vad gäller lärarnas användande av digitala verktyg påvisas att 

färdighetsträning tycks vara ett vanligt syfte när digitala verktyg inkluderas i 

matematikundervisningen. Elva av lärarna, vilket är närmare hälften framhåller 

att färdighetsträning är det enda syftet vid användande av digitala verktyg. Att 

använda digitala verktyg vid genomgångar i helklass eller till individuellt 

färdighetstränande visar sig vara det vanligaste sättet lärarna väljer att arbeta på 

vid inkludering av digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta resultat är 

något som även framkom i studierna av Polly (2014) och Ryan (2015). Likaså 

att färdighetsträning är ett vanligt syfte. Rapporten från skolverket (2013) 

framhöll att lärarna använde digitala verktyg i liten utsträckning i 

matematikundervisningen. Detta resultat påvisas även i denna studie då hälften 

av lärarna använder det i maximalt 20% av sin undervisning och enbart fem 

beskriver att de använder det i mer än 40% av sin matematikundervisning. 

Svaren på hur digitala verktyg används i undervisningen kan ses som en 

indikation på att majoriteten av lärarna uttrycker en kunskap gällande digitala 

verktyg som överensstämmer med Niess et al (2010) nivå accepting eller 

adapting vilka är den andra och tredje nivån i utvecklingen mot TPACK. På 

båda dessa nivåer beskrivs att läraren fortfarande väljer att undervisa på det sätt 

de traditionell är vana vid och digitala verktyg används i relativt liten 
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utsträckning och då ofta till färdighetsträning. Trots att majoriteten av lärarnas 

användning kan ses som begränsad har de uttryckt en positiv inställning till 

digitala verktyg och en tro på att det kan gynna undervisningen. Detta är något 

som Prestridge (2011) påvisar i sin studie. Lärarna som ansåg sig ha en lägre 

kompetens gällande digitala verktyg uttryckte ändå en tro på att digitala verktyg 

kunde gynna undervisningen men visste inte riktigt hur de skulle gå tillväga för 

att detta skulle ske. Det bör dock uppmärksammas att alla utom en lärare i denna 

studie, markerat på den övre delen av skala vid frågan om de känner sig säkra 

med att använda digitala verktyg i sin undervisning. En fundering som bör tas i 

beaktande är ifall lärarna menar att de känner sig säkra med att använda digitala 

verktyg på det sätt som de vanligtvis väljer att göra. I beaktande bör även tas att 

det återfanns lärare som angav att de använde digitala verktyg med flera olika 

syften, i flera olika undervisningssituationer och i större utsträckning. Vilket kan 

tolkas som att de uttrycker större kunskap kring digitala verktygs användbarhet i 

matematikundervisning. 

Vad gäller de fördelar lärarna framhöll och faktorer de ansåg påverkade om 

de valde att använda digitala verktyg, så kan även detta resultat tolkas ge en 

indikation om lärarens kunskaper. Elev motivation och enkelheten att 

individanpassa lyfts fram i störst utsträckning bland fördelar. Majoriteten av 

lärarnas svar tillföll dessa kategorier. Att lärarna framhåller elevmotivation som 

fördel påvisades även av Polly (2014) och Ryan (2015). Då lärarna i stor 

utsträckning angett elevmotivation som fördel kan även kopplas till den andra 

nivån accepting i Niess et al (2010) ramverk. Vid faktorer som lärarna menar 

var avgörande för att de ska använda digitala verktyg i undervisningen visar sig 

tillgång till mycket uppgifter vara något som lärarna framhåller som viktigt. 

Näst efter detta noteras även här elevmotivation i störst utsträckning. Att lärarna 

tycker det är viktigt att det finns mycket uppgifter att välja på skulle kunna 

kopplas till att många lärare till stor del använder digitala verktyg som ett 

redskap vid färdighetsträning. Likt frågorna kopplade till hur lärarna använder 

digitala verktyg så var även svaren på dessa frågor varierande. Det bör därför 

återigen tas i beaktande att även om dessa svar återfanns i störst utsträckning så 

har även andra fördelar och faktorer angetts. Nackdelar och faktorer avgörande 

för att inte använda digitala verktyg anser lärarna till stor del är teknikstrul. 

Dessa svar återfinns flest gånger vid båda frågorna. Detta svar kan dock inte 

utan vissa tveksamheter kopplas till lärarnas kunskaper gällande digitala verktyg 

i undervisningen då majoriteten uttrycker att de känner sig säkra med att 

använda dessa i sin undervisning. Något motsägelsefullt blir dock att den största 
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andelen svar på vad som skulle kunna påverka lärarnas inställning till digitala 

verktyg handlade om mer support, utbildning och tid att lära. Detta kan ses som 

en ytterligare indikation på att lärarna känner sig säkra med att använda 

verktygen på det sätt de vanligtvis gör, samtidigt som de upplever ett behov av 

stöd och utbildning för att kunna utveckla och eventuellt öka sitt användande av 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Ifall detta är fallet kan en tolkning 

vara att det upplevda teknikstrulet inte direkt kopplas till att lärarna bristande 

kunskap om hur verktyget hanteras utan kan exempelvis beror på brister i 

nätverk eller utrustning som läraren inte direkt kan påverka. 

Jönsson et al (2010) har belyst att lärare behöver ges möjlighet till 

fortbildning och tid att lära hur de på ett lämpligt sätt kan använda digitala 

verktyg i undervisningen. Även Håkansson Lindqvists (2015) studie påvisar 

detta då lärarna efter att ha givits stöd och tid att lära använde digitala verktyg i 

större utsträckning och mer genomtänkt i sin matematikundervisning. Denna 

studie har indikerat att lärarna har en positiv inställning till digitala verktyg. 

Samtidigt indikerar studien att en majoritet av lärarna idag använder digitala 

verktyg i sin undervisning på ett sätt som indikerar att de saknar kunskaper som 

innefattas i TPACK kompetens. Att läraren har utvecklat en TPACK kompetens 

menar Mishra och Koehler (2006)  är nödvändning för att på ett effektivt sätt 

integrera digitala verktyg i undervisningen. Skolverket (2016) har lyft fram att 

de genom förtydligar i läroplaner och kursplaner vill försöka öka användandet 

av digitala verktyg i undervisningen. Resultatet av denna studie påvisar att 

utbildning och stöd för att lärarna kan vara en viktig faktor för att skolverkets 

intentioner ska förverkligas. 

Studiens resultat sprider ljus över de frågor som studien syftar till att besvara. 

Resultatet kan dock inte tolkas som absolut då inga definitiva slutsatser har 

kunnat dras. Samtidigt så har studien ändå givit en god indikation på vilken 

kunskap lärarna uttrycker i sin inställning till och användande av digitala 

verktyg.    

7.2 Metoddiskussion 

Enkät som datainsamlingsmetod valdes för att få tillgång till fler lärares 

åsikter under den tid som fanns att tillgå. Jag har även valt att använda mig av 

ett bekvämlighetsurval för att minska risken för bortfall. Detta val ledde 

samtidigt till att jag enbart har 25 respondenter i min studie. Då antalet 

respondenter är relativt lågt kan det vara svårt att se studiens resultat som 

generaliserbart. Samtidigt bör man ha i åtanke att dessa lärare är spridda över 

flera olika skolor och även flera olika kommuner vilket medför att urvalet trots 
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sin storlek skulle kunna ses som representativt för ett större antal lärare i 

Sverige. 

Enligt Bryman (2011) måste enkätfrågor vara väldigt tydliga för att förhindra 

missuppfattningar och svar som i slutändan inte är användbara för studiens syfte. 

Genom att efter några av frågorna exemplifiera vad frågan syftade till försökte 

detta undvikas. Detta har dock medför att flera lärare besvarat en öppen fråga 

väldigt kort utifrån exemplen som angavs. Även om de svarat på frågan var 

svaren inte speciellt uttömmande vilket var en förhoppning från början. I dessa 

fall kan en enkät ses som begränsad då metoden inte ger möjlighet att ställa 

ytterligare följdfrågor för att förtydliga vad läraren menar. Ifall lärarna besvarat 

enkäten enskilt eller om de diskuterat svaren med någon av de andra 

respondenterna för studien är något som inte kunnat kontrolleras. Lärarnas svar 

indikerar dock inte att detta skulle skett i någon utsträckning som medfört att 

resultatet påverkats. Valet av att använda TPACK och nivåerna i Niess et al 

(2010) ramverk har medfört att lärarens kunskaper kunnat tolkas utifrån 

enkätsvaren. Samtidigt har enkätsvaren till viss del saknat ett djup som hade 

behövts för att kunna dra mer tydliga slutsatser i studiens frågor.  

Även om digital teknik och digitala verktyg är ett brett område har jag valt att 

fokusera enbart på lärarnas användande av datorer, surfplattor och interaktiva 

skrivtavlor. Detta val gjordes för att avgränsa studien till verktyg som enligt min 

erfarenhet vanligen används i skolor och kan ses som nyare teknik. Detta 

uppfattar jag som av mer intresse för forskning än exempelvis lärarnas 

avändande av äldre digitala verktyg så som miniräknare i sin undervisning. 

Smarta telefoner är även det nyare teknik som idag används i stor utsträckning. 

Jag har dock valt bort dessa då många av eleverna i grundskolans år 1-6 inte 

tillåts använda dessa under lektionstid.   

7.3 Konsekvenser för undervisning 

Resultatet för studien har visat att många lärare använder digitala verktyg i 

sin matematikundervisning på ett sätt som kan ses som begränsat utifrån 

forskningens uttalanden om dess möjligheter. Lärare behöver således reflektera 

över hur och varför de väljer att använda digitala verktyg. Samtidigt så tycks en 

satsning på lärarna kompetens gällande verktygens användningsområden 

behövas. Likaså en utredning kring vad det är som orsakar det teknikkrångel 

som enligt lärarna begränsar deras användning. Så länge digitala verktyg 

används på ett sätt som till stora delar inte går utanför funktioner som även kan 

fyllas med exempelvis en lärobok, så kan satsningen på att digitalisera 

matematikundervisning ses som onödig. Med detta menar jag att undervisningen 
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inte förändras på ett sådant sätt som digitaliseringen syftar till. Så länge lärarna 

upplever mycket problem i samband med användande av digitala verktyg blir 

dessa ett hinder i undervisningen istället för något som kan utveckla och 

förbättra.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

En faktor som lärarna menar påverkade deras inställning och användning av 

digitala verktyg var teknikkrångel. För att de digitala verktygens möjligheter 

bättre ska kunna utnyttjas i undervisningen är det då av intresse att studera vad 

som är orsaken till teknikstrulet. Det kan även vara av intresse att studera 

sambandet mellan ökad användning av digitala verktyg och tillgången till en 

interaktiv skrivtavla. En fråga som kan ställas i relation till detta är om ökningen 

enbart beror på att de exempelvis använder ett digitalt läromedel som utnyttjas 

vid genomgångar. Eller om ökningen beror på att lärare med tillgång till en 

interaktiv skrivtavla ser och upplever ökade möjligheter att på nya sätt bedriva 

sin matematikundervisning.  

  



34 

 

REFERENSER 

Bryman, A (2014): Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Grandgenett, N. F. (2008). Perhaps a matter of imagnination: TPACK in mathematics  

education. i Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for 

educators(ss. 145-166). New York: American Association of colleges for teacher education. 

 

Harris, J. Mishra, P. & Koehler, M. (2009) Teachers’Technological Pedagogical Content 

Knowledge and Learning Activity Types, Journal of Research on Technology in Education, 

41:4, 393-416, DOI: 10.1080/15391523.2009.10782536  

 

Hillman, T. & Säljö, R. (2014). Digitala teknologier omformas I matematikundervisningen.  I 

R. Säljö (Red.), Lärande i den uppkopplade skolan. Malmö: Gleerups. 

 

Hylèn, J. (2011). Digitaliseringen av skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Condition for Technology Enhanced Learning and 

Educational Change – A case study of a 1:1 initiative. Umeå: Print & Media http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:859735/FULLTEXT01.pdf 

 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk 

och internationell belysning (1. utg. ed.). Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Johansson, M. (2011). "Tänk så här": didaktiska perspektiv på läroboken i matematik. . I G. 

Brandell & A. Pettersson (Red), Matematikundervisning – vetenskapliga perspektiv. 

Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

  

Jönsson, P., Lingefjärd, T. & Mehanovic, S. Malmö University, & School of Technology. 

(2010). IKT i matematikundervisningen. Datorn i Utbildningen;2, (2)   

  

Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (2014). Digitala teknologier omformas i 

matematikundervisningen. I R. Säljö (Red.), Lärande i den uppkopplade skolan. Malmö: 

Gleerups. 

 

Lingefjärd, T. (2011). Tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. I G. Brandell & A. 

Pettersson (Red), Matematikundervisning – vetenskapliga perspektiv. Stockholm: Stockholms 

universitets förlag. 

 

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A 

framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. 

doi:10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x  

 

Niess, M. L., van Zee, E. H., & Gillow-Wiles, H. (2010). Knowledge growth in teaching 

Mathematics/Science with spreadsheets: Moving PCK to TPACK through online professional 

development. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(2), 42. 

doi:10.1080/21532974.2010.10784657 

 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:859735/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:859735/FULLTEXT01.pdf


35 

 

Polly, D. (2014). Elementary school teachers' use of technology during mathematics teaching. 

Computers in the Schools, 31(4), 271-292. doi:10.1080/07380569.2014.969079  

 

Prestridge, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. 

Computers & Education, 58(1), 449-458. doi:10.1016/j.compedu.2011.08.028  

 

Ryan, U. (2015). Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning med digitala 

verktyg – en diskursanalys (masteruppsats) Malmö: Lärande och samhälle, Malmö högskola. 

 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new 

reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. 

 

Skolverket (2011): Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2011): Lgr 11. Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet.  

Stockholm: Skolverket  

 

Skolverket (2013): It-användnig och It-kompetens i skolan. Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2016): Så ska elevernas digitala kompetens förstärkas i skolan. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-

strategi/digital-kompetens-1.246272 

 

 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi/digital-kompetens-1.246272
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi/digital-kompetens-1.246272
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


36 

 

BILAGA 1 

Syftet med denna enkät är att undersöka lärares inställning till digital utrustning som pedagogiskt 

verktyg i matematikundervisningen, samt att undersöka hur lärare väljer att använda digital 

utrustning i matematikundervisningen. Den digitala utrustningen som fokuseras i studien är datorer, 

surfplattor och interaktiva skrivtavlor.  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken/vilka årskurser undervisar du i nu? 

 

3. Ny teknik krånglar ofta i undervisning. (Markera med ett kryss i någon av rutorna)  

Instämmer 
inte alls 

     Instämmer 
helt 

 

 

4. Min undervisning fungerar bättre utan ny teknik. 

Instämmer 
inte alls 

     Instämmer 
helt 

 

 

5. Jag är intresserad av ny teknik. 

Instämmer 
inte alls 

     Instämmer 
helt 

 

 

6. Jag känner mig säker med att använda digital utrustning i min matematikundervisning. 

Instämmer 
inte alls 

     Instämmer 
helt 

 

   

7. Ge exempel på vad som skulle kunna påverka din inställning till digital utrustning som ett 

pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen. 

 

8. Används digital utrustning som pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen? Vilken utrustning 

är det som används? (dator, surfplatta, interaktiv skrivtavla) 
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9. I hur stor del av matematikundervisningen används digital utrustning? (Ungefärlig procentuell 

uppskattning) 

Aldrig Upp till 20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

      

 

 

10. I vilken undervisningsform används digital utrustning? (ex. helklass, grupp, enskilt) 

 

 

11. I vilket syfte används digitala verktyg under matematiklektionerna? (ex. visualisering, 

färdighetsträning, kommunikation, problemlösning……….) 

 

12. Används digital utrustning mer vid något specifikt matematiskt innehåll? I sådana fall vilket? 

 

13. Vilka fördelar ser du med att använda digital utrustning i matematikundervisningen? 

 

14. Vilka nackdelar ser du med att använda digital utrustning i matematikundervisningen? 

 

15. Vilka faktorer anser du vara avgörande för att du väljer att använda digital utrustning i 

matematikundervisningen? 

 

16. Vilka faktorer anser du vara avgörande för att du väljer att inte använda digital utrustning i 

matematikundervisningen? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

  

 

 


