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Sammanfattning: Syftet med följande examensarbete är att granska vad matematikutvecklare 

anser att ett digitalt verktyg är samt vilka effekter ett digitalt verktyg ger elever i sin 

matematikinlärning för årskurs F-3. Utöver detta granskas även hur min undersökning 

förhåller sig till internationella resultat i ämnet. Examensarbetet utgår från en kvalitativ metod 

med matematikutvecklare som informanter genom enskilda intervjuer. Resultaten visar att 

matematikutvecklare använder ett bredare begrepp när det kommer till att definiera digitala 

verktyg i matematikundervisning. Genom intervjuerna framkommer även att både positiva- 

och negativa effekter går att finna av att använda digitala verktyg i matematikinlärning för 

årskurs F-3. Detta beror på vilka komponenter det digitala verktyget har, vilket även stöds av 

internationella resultat. Därför är det ytterst viktigt att ha ett tydligt syfte när man använder ett 

digitalt verktyg i matematikundervisningen för elever i årskurs F-3.  
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1 INLEDNING 
Följande text kommer att undersöka vad svenska matematikutvecklare anser att ett digitalt verktyg  

är samt vilka effekter matematikinlärning med digitala verktyg ger elever i årskurserna F-3. Att  

använda matematikutvecklare som informanter i mitt examensarbete är för att matematikutvecklare  

har till uppdrag att vidareutveckla matematikundervisningen med nya forskningsresultat.  

Matematikutvecklare har i uppdrag att ge förslag och stöd till lärare i matematikundervisning på  

hur de kan förändra och förbättra undervisningen med stöd av planering, undervisningsform samt  

utvärdering av undervisning.  

 

Anledningen till att digitala verktyg behöver granskas är för att säkerställa om det finns digitala  

verktyg för elever i svenska skolor som ger effekt på matematikinlärningen. Därmed även granska  

vilka dessa möjliga komponenter är som påverkar matematikinlärningen positivt och negativt för  

eleverna. I en tidigare litteraturstudie jag genomfört framgick att allt för lite svenska peer review  

artiklar fanns att hitta inom ämnet. Därför har jag valt att fördjupa min tidigare litteraturstudie vilket  

berörde internationella resultat till att jämföra vad matematikutvecklare i en nationell studie anser  

om digitala verktyg i matematikundervisning för elever i årskurs F-3.  

 

Inom Sverige har enbart ett fåtal studier granskat digitala verktyg. Inga tidigare studier haft  

infallsvinkeln att undersöka vad matematikutvecklare anser om att använda digitala verktyg i  

matematikinlärning för elever i årskurs F-3. Att använda olika digitala verktyg i undervisningen  

skulle idag kunna betraktas som en relativt normal syn i svenska klassrum. Därför bör  

yrkesverksamma lärare få tillförlitlig fakta över digitala verktygs användningsområden i framförallt  

matematikinlärning. Eftersom majoriteten av svenska elever dagligen verkar i det digitala samhället  

genom olika sociala medier och appar. Lärare bör därför möta eleverna i deras verklighet och  

vardag vilket digitala plattformar tillhör. En anledning till att möta eleverna med digitala verktyg i  

matematikinlärning är för att matematik kan upplevas abstrakt. En del lärare kan även ha  

svårigheter till att förklara fördelarna med att behärska matematik på ett sätt som motiverar  

eleverna. Därför väljer lärare idag att använda digitala verktyg i undervisningen av matematik  

genom att eleverna upplevs mer motiverade till att lära sig matematik.  
 

Internationella studier inom ämnet visar att både positiva- samt negativa effekter går att finna i  

användandet av digitala verktyg i matematikinlärning. Om samma effekter går att finna på nationell  

nivå är ytterligare en aspekt detta examensarbete har till syfte att granska. Eftersom att vår tids  

samhälle inte enbart riktar sig till att utbilda elever att möta arbetslivet på en nationell nivå. Vi  

utbildar även elever till att kunna arbeta i internationella sammanhang oavsett hemland. Därför  

kvarstår frågan om digitala verktyg ger effekt på elevers matematikinlärning i årskurs F-3? För att  

eleverna ska få möjlighet att utvecklas till att bli aktiva internationella medborgare i vår  

digitaliserade värld.  

 

1.1 Bakgrund 

Under följande rubrik kommer definitioner ges av olika begrepp som detta examensarbete grundar  

sig på. Därför är det viktigt att läsaren blir införstådd med de begrepp och dess innebörder för att  

kunna göra egna tolkningar av de resultat som framkommit i examensarbetet. Läsaren får en  

förståelse av vilken syn författaren av examensarbetet haft i inledningen samt varför dessa  

möjligtvis förändrats under arbetets gång.  
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1.1.1 Digitala verktyg  
I följande arbete kommer digitala verktyg definieras utefter följande förklaring av Edman Stålbrandt  

(2008) som anser att digitala verktyg är olika typer av artefakter. Vidare förklarar författaren att  

även innehållet vilket artefakterna förmedlar tillhör definitionen digitala verktyg. Ett exempel är  

datorer och de möjligheter till inhämtning av kunskaper datorer erbjuder i form av olika sökmotorer  

såsom google. Avslutningsvis uppger Edman Stålbrandt (2008) att ett digitalt verktyg även kan  

förklaras som ett redskap vilket skapar möjligheter till kommunikation mellan elever,  

vårdnadshavare, lärare och andra berörda inom skolan eller elevers lärande.  

 

Enligt ett examensarbete för en masterexamen i pedagogik uppger Ryan (2016) följande definition  

av digitala verktyg som kan innebära både hård- och mjukvara beroende på vilken kontext den är  

tillskriven i. Digitala verktyg kan även förstås som ett informationssystem genom dess möjligheter  

för eleverna att inhämta kunskap och fakta över internet. Vidare väljer Ryan (2016) att använda sig  

av samtliga definitioner av ett digitalt verktyg i sitt eget examensarbete eftersom att de uppges ha  

samma mål, att verka för lärande ur en pedagogisk diskurs.  
 

1.1.2 Matematikutvecklare  
Enligt Skolverket publikation Matematikutvecklare - stödmaterial vid planering av 

uppdraget (2010) ska matematikutvecklare verka för att utveckla 

matematikundervisningen. Det innebär att matematikutvecklare bidrar med sina kunskaper 

på kommunnivå tillsammans med kommunens huvudman alternativt enskild huvudman 

om det gäller friskolor. Matematikutvecklare huvudsyfte är att förbättra möjligheterna för 

elevernas lärande i matematik och deras måluppfyllelse. Matematikutvecklare tjänster 

togs fram genom en matematikdelegation vilket tillsattes år 2003 på uppdrag av 

regeringen för att främja matematikutvecklingen i de svenska skolorna. Eftersom att 

svenska elever började visa sämre resultat i matematik, intresset för ämnet försämrades 

och inställningen till matematik var lägre en tidigare bland svenska skolelever. Därför 

grundades ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum 

för matematikutbildning (NCM). Samarbetet gick ut på att skapa ett team av resurser som 

nationellt skulle verka för att utveckla matematikundervisningen, även kallade 

matematikutvecklare. I en samverkan mellan Skolverket och NCM från år 2006 har 

matematikutvecklare utbildas samt utbytt erfarenheter med varandra. I ett större nationellt 

nätverk för att samtala och få kunskaper om nya forskningsresultat gällande 

matematikundervisningen. Enligt Skolverket (2010) har 281 av Sveriges 290 kommuner  

någon gång medverkat i konferenser för matematikutvecklare sedan nätverket grundades år 2006. 

  

Enligt Skolverket (2010) har matematikutvecklare i uppdrag att: förmedla aktuell relevant forskning  

inom lärande i matematik och matematikundervisning. De ska även vidareutveckla  

matematikundervisningen på både lokal-, kommunal- samt nationell nivå genom att skapa olika  

nätverk. Matematikutvecklare ska bidra skapa möjligheter för att lärare i matematikundervisning  

ska få tillgång till erfarenhetsutbyte och stöd. Avslutningsvis ge förslag och stöd till  

yrkesverksamma inom matematikundervisning på hur de kan förändra och förbättra undervisningen.  

Matematikutvecklare kan även bidra lärare med stöd av planering, undervisningsform samt  

utvärdering av undervisning. Skolverket (2010) ger även förslag på att matematikutvecklare kan  

bidra med kompetens gällande kartläggning, nulägesrapporter, uppföljning och utvärdering. De kan  

även erbjuda kontaktnät för vidare kunskapsutveckling till yrkesverksamma lärare inom  

matematikundervisning och övriga inom skolan. Vidare förklarar Skolverket (2010) att  

matematikutvecklare arbetar både mot skolchef, rektor samt lärare vilket ger större möjligheter till  

en likvärdig utbildning och bedömning. Eftersom en didaktisk diskussion kan föras på flera nivåer  

inom skolvärlden.  
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Dock har samarbetet mellan NCM och skolverket gällande matematikutvecklare avslutats enligt  

NCM. Vilket lett till att många kommuner valt att avbryta matematikutvecklartjänsten och istället  

lagt ut detta på förstelärare. Därför var det svårt att hitta matematikutvecklare som fortfarande är i  

tjänst. Vilket även togs upp genom mailkontakt med NCM som hoppas på att återuppta  

matematikutvecklare samarbetet med skolverket. Detta är inte bestämt utan enbart en önskan från  

NCM sida.  

 

1.1.3 Matematikinlärning  
Matematikinlärning eller lärande i matematik kommer i följande avsnitt förklaras efter de fyra  

rådande kunskapsteorier vilket människan lär sig genom. De fyra teorierna lärande kommer förstås  

utifrån är: behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen samt det sociokulturella perspektivet.  

 

Behaviorismens syn på lärande i matematik  

Enligt Säljö (2012) anser behaviorismen att människan lär sig genom event som inträffar i närhet av  

varandra har en benägenhet att sammanfogas och läras in. Inom behaviorismen kan ett beteende  

förändras med hjälp av betingning. Detta innebär att människan kan lära sig genom att belönas för  

rätt svar eller beteetende och belöningen uteblir vid felaktigt svar eller beteende. Inom skolan  

innebär behaviorismen att eleverna får tillägna sig kunskaper genom att dela upp den samlade  

kunskapen i mindre delar för att därefter foga samman delarna till en helhet. Ett exempel är att  

eleverna får läsa ett kort stycke och därefter svara på frågor om stycket. Svarar eleverna rätt får de  

gå vidare och läsa ytterligare ett stycke inom ämnet. De elever som inte kunnat besvara frågorna om  

stycket eller angett felaktigt svar får repetera stycket tills de svarat rätt. Därmed belönas eleverna  

med positiv bekräftelse över att svarat rätt samt att de får fortsätta till nästa stycke. Säljö fortsätter  

förklara med följande citat: “Enligt behaviorismen styrs människan av stimuli i omvärlden. Hon  

reagerar och lärande blir detsamma som förvärv av nya beteenden. Att exempelvis kunna tala och  

lösa problem blir en fråga om att förvärva olika slags beteenden. Att lära sig räkna och lösa problem  

i matematik blir en fråga om att förvärva “matematiska beteenden” på samma sätt som man  

förvärvar nya beteenden när man lär sig cykla eller simma; att lära sig ett nytt språk blir detsamma  

som att förvärva språkliga beteenden. Det finns inget behov av att tillskriva människor kognitiva  

förmågor som innebär reflektion, förståelse och insikt.” (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012, s.154).  

 

Kognitivismens syn på lärande i matematik  

Enligt kognitivismen syn på lärande kan matematikinlärning förklaras på följande vis: att göra nya  

kunskaper i matematik för eleverna meningsfulla och att skapa samband med tidigare  

matematikkunskaper. Säljö (2012) förklarar kognitivismen syn av inlärning som en handling vilket  

syftar till att föra information till långtidsminnet genom repetition. Kognitivismen anser även att  

kommunikation är en viktig roll inom kunskapsutvecklingen. Att tillsammans utbyta information  

och erfarenheter utmanas våra tidigare föreställningar och därigenom förnyas våra tankar om  

omvärlden. Kognitivism anser att kunskap inhämtas genom att eleverna får utföra aktiviteter vilket  

gör de aktiva, erbjuder möjligheter till kommunikation, eleverna uppmuntras ställa frågor och  

försöker hitta lösningar på sina frågeställningar (Säljö, 2012). Eleven påverka sitt eget lärande  

vilket inom matematikinlärning kan innebära att ta fasta på matematiska problem eleverna möter i  

sin vardag.  

 

Pragmatismens syn på lärande i matematik  

Enligt Säljö (2012) utgår pragmatismens syn kunskapsinhämtning grunda sig i hur betydelsefull  

kunskapen för människan i dess vardagliga liv. Därför ska skolan erbjuda kunskaper inom  

matematik vilka direkt kan kopplas till elevers konkreta vardag. “Undervisningen ska gradvis göra  

det möjligt för barnet att fördjupa sin förståelse av omvärlden.” (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012,  

s.181). Förutom att förmedla kunskaper som gör att barnet kan växa upp och bli en del av samhället  
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anser pragmatismen även att kunskaper skall föras genom kommunikation. Eleverna ska kunna göra  

sig förstådda av andra genom att ställa frågor, argumentera, diskutera, förklara och analysera sina  

och andras kunskaper. “... vi lär när vi aktivt konfronterar ett problem eller något som är oklart.[...]  

Här prövar man vad som händer när principer möter en empirisk värld.” (Lundgren, Säljö & Liberg,  

2012, s.184).  

 

Det sociokulturella perspektivets syn på lärande i matematik  

Avslutningsvis förklarar Säljö (2012) det sociokulturella perspektivets syn på kunskap vilket kan  

förstås som att människan ständigt lär sig. Det innebär att kunskapsinhämtning inte avstannar efter  

viss ålder utan vi lär så länge vi lever. Det sociokulturella perspektivet anser att när människan  

befäst en ny färdighet är hen nära att befästa ytterligare kunskap som bygger vidare på tidigare  

kunskaper. Säljö (2012) förtydligar det sociokulturella perspektivets syn på matematikinlärning i  

följande citat: “Exempelvis kan den som lärt sig addera ensiffriga tal efter en tid vara nära att  

appropriera de principer som gäller för att addera tvåsiffriga tal, [...] (Lundgren, Säljö & Liberg,  

2012, s. 193). Genom att aktivt interagera med andra elever och lärare i olika aktiviteter växer den  

individuella kunskapen fram i samspel med andra.  

 

1.1.4 Hermeneutisk forskningsmetod  
Enligt Olsson & Sörensen (2011) används en hermeneutisk forskningsmetod när man har till ansats  

att uppmärksamma, tolka och fördjupa sina tidigare kunskaper inom ett ämne. Genom att  

exempelvis tolka texter från en annan tidsepok, för att upptäcka vad människan ansåg om världen  

då. Därefter ställa det i kontext till vad människan hade för resurser att använda för att tolka  

världen. Därför är hermeneutisk forskningsmetod inte något som svarar för vad som är sant eller  

falskt, utan en metod som kan ge möjliga förslag på förklaringar av människans tankar om ett ämne.  

Till den hermeneutiska metoden utgår man från olika delar av undersökarens förförståelse för att  

med hjälp av ny information tolka och vidareutveckla kunskaperna till en helhet (fig. 1). Därav kan  

bakgrunden i detta arbete ses som en förförståelse som skall fördjupas utav intervjuerna med  

matematikutvecklare och de källor som arbetet utgår från.  

Fig. 1  
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 (Olsson & Sörensen, 2011, s.165)  

 

1.1.5 Effekt  
I följande arbete kommer effekt definieras som möjliga resultat av lärande i matematik. Detta är  

min egna definition eftersom jag inte hittat lämpliga källor som överensstämmer med min egna syn  

på effekt. Därför kommer effekt förklaras utifrån positiva- och negativa resultat av lärande i  
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matematik. Detta för att få ett nyanserat resultat gällande digitala verktygs effekter i  

matematikinlärning för elever i årskurs F-3.  

 

1.1.6 Komponent  
I följande arbete definieras komponent som en del av ett digitalt verktyg vilket kan verka för  

lärande i matematik. Komponenten kan både tolkas som en positiv- och negativ del i det digitala  

verktyget beroende på hur det används av eleverna och lärarna. Detta är min egen definition  

eftersom jag inte hittat lämpliga källor som överensstämmer med min egna syn på komponent.  

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Följande avsnitt kommer belysa den forskning och fakta som återfinns inom 

matematikinlärning med digitala verktyg både på nationell- och internationell nivå.   

 

1.2.1 Svenska styrdokument 
Enligt Skolverket (2018) senaste revidering har digitalisering införts i de mål som eleverna 

skall uppnå i matematik för årskurs 3. Under rubriken centralt innehåll i årskurs 1-3 för 

matematik  återkommer användande av digitala verktyg inom både taluppfattning och tals 

användning samt sannolikhet och statistik (Skolverket, 2018). Därmed bör digitala verktyg ses 

som en självklar del i elevers matematikinlärning idag. Vidare förtydligas att skolan har till 

uppgift att erbjuda elever kunskaper att utveckla förståelse för hur digitaliseringen har 

inflytande på både den enskilde individen samt samhället. Eleverna skall få utmana sina 

tidigare kunskaper inom digitala förmågor för att skapa ett nyanserat förhållningssätt. Detta 

för att bli medvetna om de möjligheter och risker digitala plattformar kan innebära. Vidare 

skall eleverna få värdefulla kunskaper i hur man analyserar information och data hämtad från 

digitala miljöer på ett hållbart vis. Studierna skall därför medföra att eleverna får adekvat 

kompetens för att tillgå rik digital skicklighet, vilket anses nödvändigt för att främja 

entreprenörskap. Avslutningsvis återfinns följande text under ämnet matematik: “ Kunskaper i 

matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Skolverket, 

2018, s.54). Detta innebär att elever i dagens samhälle skall få utrymme att utveckla hållbara 

matematiska strategier vilka möter det IT samhället eleverna ingår och verkar i. 

  

1.2.2 Svensk forskning inom matematikundervisningens framtid med digitala 

verktyg 
Enligt Skolforskningsinstitutet (2017) delrapport gällande digitala verktyg i 

matematikundervisningen framkommer att det saknas tillräcklig forskning inom ämnet. 

Framför allt  gällande de effekter som digitala verktyg kan påverka eleverna i sin 

matematikinlärning. Framförallt eftersöks matriser gällande hur de olika digitala verktygen 

kan användas i undervisningen av yrkesverksamma lärare för att ge meningsfullt lärande för 

eleverna. Ytterligare efterfrågas mätbara resultat gällande matematikinlärning med digitala 

verktyg ur elevperspektiv. Vidare efterfrågas fördjupade kunskaper om hur digitala verktyg 

kan inkluderas i den pedagogiska diskursen för att erbjuda eleverna flera möjligheter till 

lärande i matematik. Detta styrks av regeringskansliets (2014) delbetänkande gällande skola 

och undervisning. Genom att lyfta informationssamhällets krav på elevers digitala kompetens 

inte enbart innebär att elever skall inneha kunskaper att verka i digitala miljöer. Elever skall 

även få kunskaper att bli medskapare av det digitala samhället.   
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Ytterligare aspekt på digitaliseringens roll för eleverna ger regeringskansliet i följande 

uttalande: “Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet 

och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på 

skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom 

förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och 

annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital 

kompetens. Samtidigt stärks förutsättningarna för en nationellt likvärdig utbildning, 

undervisningens kvalitet förbättras och elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat 

arbets- och samhällsliv stödjs.”(Regeringskansliet, 2017). Därför är det viktigt att granska 

matematikinlärning med digitala verktyg för att inte gå miste om ytterligare möjligheter till 

lärande i matematik.  

 

Enligt Ryan (2016) examensarbete för masterexamen i pedagogik framgår att lärare uppger att 

digitala verktyg har till uppgift att förse elever enskilt eller i par matematiska uppgifter. 

Digitala verktyg skall även automatisera de matematiska förmågor eleverna syftar till att lära 

sig i matematik. Vidare förklarar Ryan (2016) i sin undersökning att lärare angett att deras 

uppgift är att erbjuda elever välanpassade digitala verktyg för att eleverna skall lära i 

matematik på ett lustfyllt vis. Detta innebär enligt författaren att lärare förväntar sig att 

eleverna själva tar ansvaret över att kunskap inhämtas med det digitala verktyget. Även att 

kunskapsinhämtningen sker per automatik eftersom det digitala verktyget ses som ett lustfyllt 

sätt att färdighetsträna matematik. Författaren menar på att detta synsätt innebär att onödiga 

risker tas på elevernas bekostnad. Eftersom ett digitalt verktyg inte kan ses som ansvarig för 

att elever skall få färdighetsträning i matematik(ibid).  

 

Ytterligare ett problemområde anges när det gäller lärares syn på matematikinlärning med 

digitala verktyg. Förutom att det digitala verktyget automatiskt gör matematikinlärningen 

lustfyllt uppges även att matematik tillskrivs i en kontext där eleverna inte anser matematik 

vara begärlig. “[...] vilket kan tolkas som att matematiklärandet behöver förkläs i en ”digital 

rolighetsskepnad” och döljas för eleverna, vilket i sin tur paradoxalt nog förväntas leda till 

deras lärande.“ (Ryan, 2016, s. 49.). Författaren uppger i sin undersökning att lärare förväntar 

sig att digitala verktyg ska erbjuda elever korrekta uppgifter med korrekta svar. I intervjuer 

med lärare framkom att en lärare presenterat ett digitalt verktyg som elever upptäckt haft ett 

felaktigt svar. Läraren hade valt att plocka bort det digitala verktyget från undervisningen med 

förklaringen att hen inte kunde lämna ut ett digitalt verktyg som hen visste innehöll brister. 

Ryan (2016) anser istället för att tillskriva digitala verktyg matematisk korrekthet bör lärare 

inneha ett kritiskt förhållningssätt till digitala verktyg. Författaren uppger även att lärare bör 

uppmärksamma hur de förhåller sig till användandet av det digitala verktyget. Istället för att 

lärare lämnar över matematikinlärningen till det digitala verktyget ska lärare se till att de 

behåller ansvaret över matematikinlärningen (ibid).  

 

Att använda digitala verktyg som innehåller möjligheter till felaktiga svar anser Ryan (2016) 

göra eleverna mer elevaktiva i sitt eget lärande. När eleverna uppmärksammade läraren på att 

det digitala verktyget visade felaktig beräkning anser författaren att eleverna även visade en 

djupare kunskap inom matematik. Vidare framgår att eleverna inte litade på det digitala 

verktyget i den grad som läraren gjort. Enligt Ryan (2016) kan ett digitalt verktyg med 

variabler av felaktiga beräkningar leda till att eleverna utmanar sina kunskaper i matematik 

och bildar ett kritiskt förhållningssätt till beräkningar och svar. Istället för att ta fasta på dessa 

felaktiga variabler och de möjligheter de kan innebära för elevers lärande, i form av att öppna 

upp till tankar och diskussioner i klassrummet tillsammans med läraren. Valde läraren istället 
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att stänga denna möjlighet för att läraren uppgavs ifrågasätta hur det digitala verktyget gav 

eleverna det lärande som läraren efterfrågat. Vilket Ryan (2016) menar på att man som lärare 

aldrig skall anta att ett digitalt verktyg ger rätt kunskap. Det är lärarens ansvar att inte släppa 

lärandet till det digitala verktyget. 

 

Anledningen till att Ryan (2016) examensarbete används i bakgrunden är för att inga peer 

review artiklar går att finna inom ämnet som utgår från svenska resultat. 

Skolforskningsinstitutet (2017) baserar sin litteraturstudie på 75 artiklar varav enbart 2 artiklar 

är svenska men svarar inte mot detta examensarbetets frågeställningar. 

 

Enligt Skolverket (2016) lärportalen modul om digitala verktyg i matematikundervisningen 

framgår att studier genomförts för att undersöka vilka eventuella möjligheter digitala verktyg 

har på matematikinlärningen. I studien framgår att digitala verktyg inte fått det utrymme i 

matematikundervisningen som efterfrågats. Detta trots att flera studier påtalat att digitala 

verktyg vore ett sätt att förnya undervisningen i matematik och möta den kunskap som 

eleverna bör behärska i sina framtida yrken (ibid).  

 

1.2.3 Internationell forskning inom matematikundervisningens framtid med 

digitala verktyg 

I en studie genomförd av Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani (2017) undersöks vilka 

matematiska förmågor elever i dag behöver behärska för att möta och verka i det digitala 

samhället. Genom samhällets snabba framväxt ställer sig forskarna frågan hur kan 

matematikundervisningen förbereda eleverna till att delta i framtidens digitala samhälle. 

Eftersom att samhället digitaliseras allt mer krävs nya kompetenser för att möta 

arbetsmarknaden hävdar forskarna. Framförallt kommer rutinarbeten automatiseras i allt 

högre utsträckning. Detta leder till att arbetsmarknaden kommer efterfråga kunskaper som 

kompletterar datorernas kapaciteter till skillnad mot tidigare, då människans kunskaper 

ställdes mot datorernas prestationsförmågor. I och med detta krävs därav en förändring i vad 

elever idag bör behärska gällande matematiska förmågor. Författarna anser att den matematik 

som idag lärs ut i både grund- ,gymnasial- och eftergymnasial utbildning kan utföras av 

datorer och utförs idag av datorer utanför skolans värld. I livet utanför skolan används datorer 

universellt för att räkna ut matematiska beräkningar medans i skolans värld står människan 

universellt för beräkningarna. Dock anser inte Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani 

(2017) att matematikämnet blivit inaktuellt att lära sig i skolan. Tvärtom är det extra viktigt 

att granska vilken typ av matematik som är viktig att behärska i det digitala samhället. Några 

av de matematiska förmågor som elever bör behärska för att möta det digitala samhället 

uppges vara: kritiskt tänkande, problemlösning, kommunicera matematiskt, utveckla förmågor 

att analysera och ta del av viktig information för att hitta olika sätt att lösa olika matematiska 

problem, våga pröva olika lösningar samt att vara innovativ i sitt tankesätt, matematisk 

kunskap som utvecklar samarbeten och bidrar till att främja elevernas entreprenörskap 

(Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani. 2017). Detta ställer högre krav på lärare i 

matematikundervisningen eftersom de bör bemästra givande klassrumsdiskussioner som 

bidrar till djupare kunskaper hos eleverna. Lärarna bör även kunna ställa fördjupande frågor, 

individualisera uppgifter för att ge varje elev möjligheter att reflektera över sina nuvarande 

kunskaper och utveckla dessa för att få fördjupad kunskap inom matematik (ibid).  

 

Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani (2017) uppger att den matematik som presenteras i 

skolans värld oftas baseras på komplexa, abstrakta och diffusa situationer jämfört med den 

matematik som utförs inom arbetslivet. Ett exempel nämns hur sjuksköterskor väljer att 

använda informella lösningsmetoder när de kommer till att beräkna rätt antal mängd av 
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medicin till patienter. När sjuksköterskorna istället ombads använda någon form av formell 

skolbaserad lösningsmetod blev resultaten att majoriteten av sjuksköterskorna misslyckades i 

sina beräkningar. När de istället fick använda sina egna informella lösningsmetoder fick 

samtliga sjuksköterskor alla rätt. Detta menar forskarna även bero på att lärarna presenterar 

matematiska problem med enbart en lösningsform. För att utveckla undervisningen i 

matematik bör istället lärare utgå från tre matematiska kompetenser. Vilka uppges vara: 

laborativt lärande, förståelse för när matematiska operationer krävs samt granska om 

matematiska operationer används på ett hållbart sätt. Avslutningsvis förtydligar författarna att 

matematikundervisningen måste förbereda eleverna för det digitaliserade samhället de ska 

verka i. Att förändra synen på människan mot datorn till människan med datorn, ett 

komplement till människans matematiska förmågor (Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & 

Ohtani, 2017). 

 

Enligt Siew (2018) och McCarthy, Tiu & Li (2018) forskningsresultat framgår att digitala 

lärmiljöer erbjuder elever oändliga möjligheter till repetition. Digitala verktyg kan även 

erbjuda elevanpassade förklaringar till de matematiska förmågor eleverna håller på att erövra. 

Digitala verktyg möter även de elever som uppges vara svagare i sin matematikinlärning, 

vilket läromedel i bokformat inte kan erbjuda i samma utsträckning.  

 

I en studie utförd av Kilic & Sancar- Tokmak (2017) framkommer att digitala läromedel 

stärker elevernas mentala färdigheter att bearbeta information samt förena fakta från skilda 

medier. Digitala verktyg stärker även elevernas rationella tankeverksamhet,verkar 

motivationshöjande och eleverna uppgavs lyssna aktivt med djupare koncentration. Vidare 

uppgav forskarna att elevernas kreativitet ökade samt elevernas visuella färdigheter växte. 

Avslutningvis uppgavs elevernas förståelse för problemlösning förbättras med hjälp av 

digitala verktyg.  

 

Dejonckheere, Desoete, Fonck, Roderiguez, Six, Vermeersch, Vermeulen (2014) studie 

påvisar att digitala verktyg kan åskådliggöra matematikens abstrakta förmågor på liknande vis 

som att låta eleverna erfara matematik kroppsligt.  

 

Enligt en studie genomförd av Huang, Huang & Wu (2013) kan digitala lärmiljöer minska 

elevernas matematikängslan genom att eleverna vågar pröva sina lösningar utan att känna sig 

bedömda av andra. Författarna anser även att använda direkt respons i digitala verktyg ger 

elever större chans till att undvika felinlärning. Eftersom verktyget informerar eleven ifråga 

omedelbart om lösningen är hållbar eller ohållbar. Författarna förtydligade att deltagande 

lärare i studien uppskattat direkt respons som en viktig komponent i digitala verktyg. 

Eftersom eleverna först och främst inte kan utveckla felinlärning under längre tid utan att det 

digitala verktyget upptäcker felinlärningen. Vidare ansågs direkt respons inte påverka 

rättningen på ett negativt vis som vanlig rättning kan innebära för elever. Exempelvis att en 

lärare felmarkerar en hel sida full av en elevs uträkningar till skillnad mot att eleven får en 

felmarkering i det digitala verktyget direkt. Avslutningvis uppgav lärarna i studien även att 

deras arbetsbelastning minskades genom att använda digitala verktyg med direkt respons 

(ibid). 

 

 Siew (2018) uppger att komponenter som gör att elevernas intresse fångas av den estetiska 

utformningen i det digitala verktyg inverkar positivt på elevernas lärande. Författaren uppger 

även att det digitala verktyget bör ha av lagringsmöjligheter som gör att berörda kan följa den 

individuella utvecklingen. En komponent som digitala verktyg även bör ha är möjligheten att 

anpassas till varje enskild individs behov.Avslutningsvis förklarar Siew (2018) i sin studie att 
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det blivit en förändring till att förstå hur elever tillägnar sig ny kunskap. Förr ansågs lärdomar 

enbart utbytas genom att eleverna undervisades av läraren och därmed tillägnade sig 

kunskapen. Författaren menar på att denna elevsyn inte är rådande idag utan att eleven nu är 

en aktiv skapare av sin egen kunskapsutveckling. Därför behöver elever få möjligheter att 

använda digitala verktyg som gör eleverna till aktiva lärare i sitt eget lärande. Genom att få 

tillgång till att prova och utmana sina kunskaper samt teorier. Detta innebär att de digitala 

verktyg som är tänkt att användas i matematikinlärning behöver innehålla ständigt 

återkommande, förändringsbara och anpassningsbara sekvenser som gör att eleven aktiveras 

(ibid).  

 

Enligt Kilic & Sancar- Tokmak (2017) är narrativt berättande en komponent som både anses 

positivt genom att den skapar kontakt med eleverna på ett lekfullt, engagerande och 

motiverande vis. Narrativt berättande kan även ses som en negativ komponent för elevernas 

lärande beroende på hur den narrativa berättaren anspelar på elevernas känslor. I samma 

studie framgår även att repetition och flervalssvar kan verka både positivt och negativt för 

elevers matematikinlärning beroende på om komponenterna gör eleverna aktiva i sin 

kunskapsutveckling eller inte (ibid).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som syfte att besvara vad digitala verktyg är enligt matematikutvecklare. 

Om och vilka möjligheter matematikutvecklare anger digitala verktyg erbjuda elever i 

matematikinlärning. Avslutningsvis kommer en jämförelse genomföras för att granska hur 

digitala verktyg i matematikinlärning på den svenska marknaden möter den internationella 

marknaden. Återfinns liknande komponenter i digitala verktyg för matematikinlärning både 

på nationellt och internationellt plan. 

1) Vad är ett digitalt verktyg enligt matematikutvecklare? 

2)Vilka effekter anger matematikutvecklare att digitala verktyg ge för elevernas 

matematikinlärning i årskurserna F-3? 

3) Vilka komponenter bör ett digitalt verktyg inneha enligt matematikutvecklare för att erbjuda 

elever mesta möjlighet till matematikinlärning i årskurserna F-3, möter svenska resultat de 

forskningsresultat som finns inom ämnet på internationell nivå? 
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2 METOD 
Följande studie kommer utgå från intervjuer med matematikutvecklare för samtliga årskurser 

inom grundskolan. Detta beror på att det är svårt att komma i kontakt med 

matematikutvecklare eftersom många kommuner valt att delegera ut matematikutvecklarnas 

uppdrag på förstelärare istället. De matematikutvecklare som efterfrågat att se frågorna som 

intervjuerna utgår från har fått ett utkast av öppna frågor (se bilaga 2). Dessa frågor är enbart 

ett underlag och skall enbart vara en påminnelse till den som utför intervjuerna att säkerställa 

att alla aspekter förs fram under intervjuerna.  

 

Intervjuerna kommer utgå från de etiska aspekter som informanterna fått ta del av i ett 

informationsbrev(se bilaga 1). När informanterna läst brevet och utkastet med frågor fick de 

därefter välja om de ville delta i studien. Informanternas identitet kommer även att döljas i 

form av namn, kön, ålder, arbetsplats, ort och övrig personidentifiering. Informanterna 

kommer bli betecknade som matematikutvecklare 1, 2 och 3 i examensarbetet (Johansson & 

Svedner, 2010).  

 

Under intervjuerna kommer inga fasta ramar sättas gällande frågorna eftersom att jag har för 

avsikt att uppnå kvalitativa resultat därför kommer även diktafon användas. Enligt Johansson 

& Svedner (2010) bör man enbart ha ett fåtal frågor i en kvalitativ intervju för att inte fastna i 

frågorna utan lyssna på informanten som blir intervjuad och följa upp dess svar på ett naturligt 

sätt. Därför kommer intervjuerna utgå från elva förvalda frågor. Hur många av dessa frågor 

som ställs under intervjuerna går inte att avgöra, utan beror helt på vilka svar jag från 

informanterna. Efter intervjuerna kommer en kvalitativ bearbetning ske genom hermeneutisk 

synsätt (Olsson & Sörensen, 2011). Därefter kommer svenska resultaten jämföras mot 

internationella resultat för att upptäcka skillnader och likheter i användandet av digitala 

verktyg i matematikinlärning för grundskolans yngre åldrar.  

  

2.1 Urval 

I följande studie har tre matematikutvecklare deltagit, en intervju genomfördes på 

matematikutvecklarens arbetsplats, en intervju genomfördes per telefon och en 

matematikutvecklare valde att besvara frågorna per mail. Samtliga intervjuer har spelats in 

med diktafon efter godkännande av de deltagande informanterna. Inför samtliga intervjuer 

skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut vilket kortfattat beskrev syftet med denna 

studie samt vilka forskningsetiska aspekter denna studie utgår från. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) förklaringar av etiska aspekter i genomförandet av kvalitativa intervjuer utgår studien 

från följande: samtyckeslagen vilket ger samtliga informanter möjlighet att när helst i arbetets 

gång få välja att avsluta sitt deltagande. All information som lämnats av informanten utgår ur 

studien utan att några följdfrågor ställs till informanten. Vidare utgår studien från 

konfidialtetskravet vilket innebär att informanternas identiteter och annan känslig information 

kommer behandlas konfidentiellt. Vilket innebär att informationen som framkommit under 

intervjuerna inte kommer att kunna spåras tillbaka till någon av de deltagande i studien. Den 

tredje etiska aspekten denna studie utgår från är begriplighetskravet. Vilket innebär att 

informanterna när helst i och efter genomförd intervju kan be om förtydligande. 

Informanterna har även rätten att läsa, lämna kommentarer om förtydligande och ändring av 

examensarbetet innan det lämnas in för prövning. Den sista etiska aspekt följande arbete utgår 

från gäller nyttjandekravet vilket innebär att enbart information som framkommit genom 

intervjuerna och är aktuell för studien kommer användas i examensarbetet (Olsson & 

Sörensen, 2011).   
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Följande undersökning utgår från kvalitativa intervjuer genomförda med matematikutvecklare 

över telefon eller på informants arbetsplats samt genom svar per mail. Samtliga intervjuer har 

spelats in med diktafon med informants godkännande. Därefter har transkribering genomförts 

och sedan har en kvalitativ bearbetning skett genom hermeneutisk synsätt (Olsson & 

Sörensen, 2011). Den informant som valt att lämna sina svar per mail har fått svaren 

transkriberade intakta för att bibehålla informantens autencitet. Därefter valdes lämpliga citat 

ut från informanternas transkriberingar för att tolkas mot examensarbetets bakgrund. Citaten 

som valts ut har visat både för- och nackdelar med digitala verktyg i matematikinlärning. 

Därmed har examensarbetet försökt visa en nyanserad bild av användandet av digitala verktyg 

i matematikinlärning för årskurs F-3. Avslutningsvis kommer citaten även jämföras mot 

internationella resultat för att upptäcka skillnader och likheter i användandet av digitala 

verktyg i matematikinlärning för årskurs F-3.  

2.3 Procedur 

All inledande kontakt med deltagande matematikutvecklare i detta examensarbete 

genomfördes först per mail. Genom sociala medier skrevs en förfrågan ut om någon 

matematikutvecklare skulle ha möjlighet att medverka i en intervju för ett examensarbete. Där 

besvarade en informant att hen ville delta och ett informationsbrev (se bilaga 1) samt förslag 

på frågor (se bilaga 2) skickades ut till informanten. Därefter fick informanten välja om hen 

ville delta i studien. Sedan fick informanten även välja om hen ville läsa examensarbetet 

innan det skickas för prövning vilket den första informanten valde att tacka nej till. 

Informanten mailade därefter svaren på frågorna som skickats ut med informationsbrevet.  

 

Övriga informanter kontaktades per mail efter förfrågan skickats till kommuner alternativt 

olika hemsidor som hittats efter en google sökning av ordet matematikutvecklare. En 

informant deltog genom telefonintervju på följande vis: efter att en förfrågan skickats med 

informationsbrevet (se bilaga 1) samt förslag på frågor (se bilaga 2). Efter informanten gett ett 

godkännande till att delta bokades en telefontid upp och genomfördes på planerat datum samt 

tid. Informanten fick åter information om vad som stod skrivet i informationsbrevet samt fick 

berättat vilka etiska aspekter följande studie utgår från. Därefter fick informanten välja om 

hen fortfarande ville delta samt om hen godkände att samtalet spelades in med diktafon. När 

informanten gett sitt medgivande startades inspelningen med diktafon samt intervjun. Efter 

intervjun genomförts fick informanten återigen information om att intervjun var frivillig och 

om informanten önskade att inte delta under detta arbete hade hen full rätt att få sin 

information borttagen från examensarbetet utan att vidare frågor ställs. Informanten fick även 

ta ställning till om hen ville läsa examensarbetet innan det skickas till granskning vilket hen 

tackade ja till.  

 

En intervju genomfördes på informantens arbetsplats efter inledande mailkontakt där 

informanten fick motta samma informationsbrev (se bilaga 1) samt fick ta del av de frågor (se 

bilaga 2) som skickats ut till ovannämnda informanter. Innan intervjun började gick de etiska 

aspekter igenom vilket denna undersökning utgår från. Informanten tillfrågades om hen ville 

delta i undersökningen och om hen gav sitt medgivande till att intervjun bandades med hjälp 

av en diktafon. Efter intervjun fick informanten välja om hen ville ta del av examensarbetet 

vilket hen tackade ja till. 

 

Samtliga intervjuer skedde individuellt utan att någon matematikutvecklare hade någon 

tidigare känd koppling till varandra. Efter intervjuerna genomförts transkriberades samtliga 

intervjuer samt kodades för matematikutvecklarnas konfidentialitet.     
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2.4 Analysmetoder 

Följande data som samlats in under ovan nämnda intervjuer med matematikutvecklare har 

under transkribering kodats för att dölja känslig information. En textbearbetning har skett i 

form av att frångå eventuella betoningar som sagts under intervjuerna. Anledningen till att 

betoningar inte återfinns i transkriberingarna är för att tolkningar inte skall göras utefter hur 

det sagts utan vad som sagts. Därefter har en hermeneutisk analysmetod genomförts för att få 

fram de citat som framkommit i intervjuerna vilka svarar mot frågeställningarna.Citaten 

analyseras därefter mot examensarbetets bakgrund för att upptäcka hinder och möjligheter av 

lärande i matematik med digitala verktyg. Genom att använda den hermeneutiska 

analysmetoden kan både förförståelse och fördomar gällande digitala verktyg 

uppmärksammas. Därför kommer även de definitioner som presenteras under rubriken 

bakgrund återkomma i resultatavsnittet, eftersom de visar min förförståelse inom ämnet. 

Slutligen kommer resultaten jämföras med internationella studier för att upptäcka hur svenska 

skolan förhåller sig till den digitala utvecklingen.  
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3 RESULTAT 
Under följande avsnitt kommer en resultatredovisning ges baserade på tidigare 

frågeställningar och de svar som framkommit under intervjuer med matematikutvecklare. 

Resultaten kommer disponeras utefter varje enskild frågeställning för att förtydliga för läsaren 

vad som framkommit under följande undersökning. I resultaten kommer de citat som valts ut 

och analyseras att fetmarkeras för att göra det lättare för läsaren att förstå vad som sagts av 

matematikutvecklarna i detta arbete. Även om frågeställningarna skiljer sig åt bör läsaren vara 

uppmärksam på att varje enskild frågeställning kan kopplas samman och påverkar övriga 

frågeställningar. Därför är det viktigt för läsaren att förstå att både helheten och delarna 

påverkar eleverna både positivt och negativt beroende på lärarens val att hantera och använda 

digitala verktyg i matematikundervisningen.  

 

3.1 Vad är ett digitalt verktyg enligt matematikutvecklare? 
Ett digitalt verktyg innebär för mig som uttolkare ett teknologiskt element som erbjuder 

interaktion med eleverna och lärare på annat vis en tryckta läromedel. Innan följande 

examensarbete inleddes innebar ett digitalt verktyg eller teknologiskt element både Ipads och 

datorer samt appar som används genom Ipadsen eller datorerna.  

 

Med hjälp av den hermeneutiska metoden granskades samtliga intervjuer med 

matematikutvecklare där flera intressanta svar framkom gällande definition av digitala 

verktyg. Enligt en matematikutvecklare kan ett digitalt verktyg förstås utefter följande citat:  

“Jag anser att både spel och olika hjälpmedel är digitala verktyg. Elever är olika och 

behöver flera olika sätt att lära in och att uttrycka sig.” (Matematikutvecklare 1).  

Utefter detta citat kan flera tolkningar göras till att se digitala som något allmänt vedertaget i 

det digitala samhälle vi lever och verkar i idag, därför behöver den inte preciseras i 

sammanhanget. Enligt Regeringskansliets (2014) delbetänkande stöds detta tankesätt om att vi 

verkar i en digital era och att skolan med dess undervisning behöver vidareutvecklas för att 

eleverna skall kunna möta informationssamhällets krav. Framförallt digital kompetens vilket 

inte enbart menas med att elever skall ha kunskaper att verka i digitala miljöer utan att elever 

skall få kunskaper att bli medskapare av det digitala samhället.  

 

Det kan även ses som att digitala verktyg inrymmer mer än vad som allmänt tolkas som 

digitalt verktyg, vilket spel och hjälpmedel kan innebära konkreta material elever använder i 

matematikinlärning. Att “Elever är olika och behöver olika sätt att lära in och uttrycka 

sig” (Matematikutvecklare 1) kan både ses som att elevers möjligheter till lärande inte skall 

begränsas av att man skall använda eller inte använda ett digitalt verktyg. Utan ha ett fritt 

förhållningssätt till lärande som ökar chanserna för eleverna att fördjupa sina kunskaper i 

matematik. Vidare kan tolkningar göras utefter de fyra rådande kunskapsteorier den svenska 

skolan grundar sina tankar kring barns lärande. Utefter Säljö (2012) förklaring av det 

sociokulturella perspektivet som anser att eleverna skall möta flera olika aktivitet för ge mesta 

möjlighet till lärande i matematik.  

 

Ytterligare en matematikutvecklare ger sin tolkning av begreppet digitalt verktyg på följande 

vis: “ [...] när jag tänker digitala verktyg så tänker jag framförallt på programvaror 

öhm och programvaror som de kan handla om programvaror i kommunikation med 

eleverna öhm både liksom… för feedback öhm… till exempelt återkoppling öhm för att 

visa elevlösningar hantera resultat och få öhm öhm statistik och att de för mig som 

lärare kan effektivisera undervisning med digitala verktyg öhm… programvaror som 

gör att eleverna får undersöka upptäcka matematik… programvaror där eleverna får 

färdighetsträna… öhm o jag tänker då digitala enheter mer som en dator eller 
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chromebook eller Ipad de kan ju vara miniräknare också för viss del[...]men när jag 

tänker digitala verktyg tänker jag framförallt programvara…” (Matematikutvecklare 2) 

Denna förklaring skulle kunna förstås utefter Ryan (2016) definition gällande digitala verktyg 

vilket innebär att det digitala verktyget inte kan uteslutas från den kontext den är tillskriven i. 

I Ryan examensarbete för en masterexamen i pedagogik uppger författaren att begreppet 

digitala verktyg både innebär hård- och mjukvara. Digitala verktyg innefattas även av 

begreppet informationssystem vilket verkar för att ge elever möjligheter att tillgodose sig 

fakta och kunskaper via internet som plattform (Ryan, 2016).  

 

Vidare skulle även följande citat kunna tolkas utefter den kontext matematikutvecklaren kan 

ha tillskrivit det digitala verktyget: “[...] programvaror i kommunikation med eleverna [...] 

att de för mig som lärare kan effektivisera undervisning med digitala verktyg [...] 

(Matematikutvecklare 2). Kontexten skulle kunna innebära att det digitala verktyget verkar i 

skolan och därmed förstås  utefter en av de fyra kunskapsteorier gällande hur elever lär sig 

nya kunskaper. Enligt Säljö (2012) förklaring gällande pragmatismens syn på elevers lärande 

skall lärande och kunskaper ske genom kommunikation med eleverna. Därmed finns 

möjligheter att förstå innebörden av ett digitalt verktyg som en del av den didaktiska 

kontexten där både lärare och elever samspelar.      

 

Enligt en annan matematikutvecklare kan ett digitalt verktyg förstås utifrån följande: 

 “... de ska ju vara som en hävstång… för vidare lärande...ah vi använder ju bara appar 

här via Ipads så att de digitala verktyget ska ju ska ju stödja eleverna i deras lärande 

likväl som en mattebok eller ett laborativt material alltså de är någonting som ska 

tillföra någonting till… så att det blir en mera helhet liksom på vad eleven kan eller så 

tänker jag.[...]matematik med olika lärverktyg eller något sånt och där… där tog man 

ju också upp att typ activeboarden ingick i det tänket eftersom det synliggjorde 

matematiken mer eftersom eleverna kunde gå fram och använda pennan liksom bli mer 

delaktiga i lärarens genomgång öhm… vi pratade om sånna saker som flippat klassrum 

som spelar in genomgångar eller vad de nu är man vill synliggöra för eleverna[...] ” 

(Matematikutvecklare 3). 

 Även detta citat kan förstås utefter Ryan (2016) förklaringar av vad digitala verktyg kan 

innebära. Förutom att det digitala verktyget ses som en mjuk- och hårdvara samt ett 

informationssystem. Ryan (2016) uppger i sitt examensarbete för sin masterexamen i 

pedagogik även att att innebörden av ett digitalt verktyg har ett gemensamt mål att erbjuda 

eleverna lärande ur en pedagogisk diskurs. Ytterligare en möjlig aspekt att ta hänsyn till 

gällande följande avsnitt i citatet är “ [...]digitala verktyget ska ju ska ju stödja eleverna i 

deras lärande likväl som en mattebok eller ett laborativt material alltså de är någonting 

som ska tillföra någonting till… så att det blir en mera helhet liksom på vad eleven kan 

eller så tänker jag.[...]” (Matematikutvecklare 3).  

Här kan en tolkning synliggöras med att använda digitala verktyg i matematikinlärningen ska 

ge lärande till eleverna i samma utsträckning som ett tryckt läromedel i bokformat. Denna syn 

stöds av Ryan (2016) undersökning där lärare angett att digitala verktygs roll i elevernas 

inlärning både skall erbjuda matematikuppgifter. Det digitala verktyget ska även inneha 

komponenter som leder till att eleverna automatiserar sina matematikkunskaper genom att 

använda det digitala verktyget. Ryan (2016) fortsätter förklaringen med att lärare inte enbart 

förväntar sig att det digitala verktyget skall erbjuda matematikuppgifter och automatisera av 

matematikkunskaper. Det digitala verktyget ska även automatisera de specifika förmågor 

läraren syftar till att eleverna ska lära sig i matematik. Författaren avslutar med att en möjlig 

risk uppstår när det digitala verktyget tillskrivs ansvar till elevers automatisering av 

matematik (Ryan, 2016).    
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Sammanfattning 

Gällande digitala verktyg och dess definition kan en bredare förklaringsmodell användas för 

att sammanfatta dess innebörd. Eftersom en snäv definition skulle kunna tänkas stänga 

möjligheterna i  digitala verktygs användning i matematikundervisningen. Enligt 

matematikutvecklarna som deltog i studien använde sig av flera referensramar för att ge sin 

tolkning av digitala verktygs innebörd. Där uppgavs bland annat: programvara, spel, hävstång, 

hjälpmedel, appar, datorer, Ipads, miniräknare, tillföra något till lärandet. Det viktiga är att 

samtliga undervisande i matematik som använder eller skall använda digitala verktyg 

uppmärksammas på att ha ett tydligt syfte med att använda det digitala verktyget, som med all 

annan undervisningsform. Något man bör ta hänsyn till är att komma ihåg vilken kontext det 

digitala verktyget presenteras i oavsett om det är en didaktiskt diskurs eller annan när man 

skall förstå digitala verktygs definition (Ryan, 2016).  

 

3.2 Vilka effekter anger matematikutvecklare att digitala läromedel ge för 

elevernas     matematikinlärning i årskurserna F-3?  
Effekt inom matematikinlärning syftar till både positiva- samt negativa resultat som eleverna 

kan uppleva med digitala verktyg i sin matematikinlärning.  

 

Enligt en matematikutvecklare kan digitala verktyg bidra till att “En effekt kan vara att 

motivationen ökar. Digitala plattformar är bra på att belöna.” (Matematikutvecklare 

1).  Gällande effekten av att motivationen ökar kan tolkas utefter Ryan (2016) undersökning 

av lärares syn på användande av digitala verktyg i matematikundervisning för grundskolans 

mellanår. Här kan ett möjligt samband dras mellan lärares syn på matematikinlärning med 

digitala verktyg ger en mer lustfylld inlärning för eleverna. Att belöna kan även härröras till 

Säljö (2012) förklaring av behaviorismens syn på lärande där eleverna belönas med positiv 

bekräftelse för att de visat att de förstått vad läraren efterfrågat kunskapsmässigt. Därmed kan 

belöningseffekten tillskrivas den redan tidigare pedagogiska diskurs som råder i skolan.  

 

Vidare ger matematikutvecklare 1 sin syn på vad för negativa effekter digitala verktyg kan 

innebära för elevers matematikinlärning. “Där det är flervalssvar som slumpas utifrån för 

stort område och eleven endast behöver gissa, när eleven inte kommer vidare utan bara 

vill spela det den redan känner sig säker på. Appar där det inte övas något.” 

(Matematikutvecklare 1).  Här kan en möjlig tolkning göras att det idag finns digitala verktyg 

som används i matematikinlärning som inte uppfyller de mål som ett digitalt verktyg 

tillskrivits i den didaktiska kontexten (Ryan, 2016). Vidare kan tolkningar av mer djupgående 

behov av resultat göras till Skolforskningsinstitutet (2017) delrapport för skolan, som lyfter att 

mer forskning behövs inom de möjliga effekter digitala verktyg har på elevers 

matematikinlärning.  

 

De effekter som framgår av matematikutvecklare 2 beskrivs på följande vis: “[...]dom är 

jättebra för den här färdighetsträningen men det finns ju en risk om man tänker att 

detta är digitala verktyg öhm… och sen inte använder… dom andra möjligheterna så 

blir de en risk att det blir ett görande och inte ett lärande i samma utsträckning[...] 

(Matematikutvecklare 2).  

Detta citat kan tolkas som en motsats mot vad Ryan (2016) fick fram i sina resultat gällande 

de ansvarsområde lärare uppgav att de hade när de kom till digitala verktyg i undervisningen. 

Där lärare angav att deras ansvar var att erbjuda eleverna ett digitalt verktyg anpassat till de 

mål undervisningen syftade till. Lärarna angav att de sedan var elevernas ansvar att ta till sig 
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kunskapen som det digitala verktyget erbjöd. Detta citat kan istället tolkas som att de är av 

yttersta vikt att läraren behåller ansvaret över lärandet.  

 

Vidare förtydligar matematikutvecklaren effekterna på följande vis: “[...] ja jag tror just att 

de kan påverka de här att man kan se och resonera hur andra svar i klassen de stöttar 

ju också de här att bygga upp ett tillåtande klimat i klassrummet att de är okej[...] de 

inte bara jag som tänkte så här liksom de är fler i klassen som har tänkt de här på de 

här viset öhm… å att de är okej att vi svarar olika för allas svar hjälper oss framåt[...]” 

(Matematikutvecklare 2).  Här finns möjliga tolkningar att göra som förflyttar effekterna för 

elevernas på det individuella planet vidare till det gemensamma klassrummet. Här finns 

möjligheter att förstå det digitala verktyget som något mer en bara ett verktyg för lärande, 

utan även kan tolkas som medskapare för att bygga tillåtande relationer i klassrummet. Att 

“allas svar hjälper oss framåt” (matematikutvecklare 2) stöds av Ryan (2016) forskning 

vilket visar att ett digitalt verktyg kan innefatta felaktiga variabler men ändå användas i 

matematikundervisningen. Eftersom eleverna utmanar sina tidigare kunskaper i matematik 

samt bildar ett kritiskt förhållningssätt till det digitala verktyget. I undersökningen framkom 

att elever hade upptäckt felaktiga beräkningar som det digitala verktyget presenterade varpå 

läraren valde att avbryta användningen av just det specifika digitala verktyget. Enligt Ryan 

(2016) har lärare en fördom att digitala verktyg skall presentera korrekta beräkningar med 

korrekta svar. Denna fördom delades dock inte av eleverna. Vilket i sin tur kan fördjupa 

förståelsen för ovannämnda citat utefter de mål som Skolverket (2018) presentera att eleverna 

bör utveckla i sitt lärande i matematik. Eleverna skall erbjudas fördjupade kunskaper att 

utveckla ett nyanserat förhållningssätt till digitala verktyg och dess möjligheter samt risker. 

För att främja elevernas framtida entreprenörskap inom det digitala samhälle eleverna verkar 

i.  

 

Enligt matematikutvecklare 3 kan de effekter av att använda digitala verktyg i elevers 

matematikinlärning förstås utifrån följande citat: “[...]någonstans väcker de ett intresse på 

ett annat sätt än en bok liksom där man ser att okej nu är jag på femte sidan här och jag 

ska jobba hela den här boken innan jag liksom är klar öhm… de kan ju vara mördande 

tråkigt [...] hur bra är de då att bara gå över till elektroniska mattebok blir de att göra 

samma sak på Ipaden alltså vad är skillnaden [...] (matematikutvecklare 3).  

En tolkning kan göras till Ryan (2016) förklaring att de råder en syn på traditionell 

matematikundervisning som något som behöver förkläs i den digitala lustfyllda lärandet för 

att bli mer attraktiv för eleverna. I den avslutande delen av citatet kan en tolkning göras 

utefter de fakta som Skolverket (2016) presenterar i lärpotalens modul gällande användandet 

av digitala verktyg i matematikundervisningen. Där bekräftas att digitala verktyg har 

möjligheterna att förnya matematikundervisningen inte att förflytta den traditionella 

matematikundervisningen till digitala verktyg. Enligt Skolverket (2016) behövs 

matematikundervisningen förändras så att den möter de kunskaper som eleverna behöver vara 

väl insatta i för att behärska sina framtida yrkesroller.   

 

Sammanfattning 

Enligt matematikutvecklarna finns både goda- och dåliga effekter att finna i 

matematikinlärning med digitala verktyg. De positiva är att digitala verktyg både verkar 

motivationshöjande, bra på att belöna elevernas framsteg, verka för ett bättre klassrumsklimat 

i form av att presentera olika sätt att resonera och tänka kring ett ämne. Digitala verktyg 

väcker ett intresse som inte går att jämföra med matematikinlärning i bokformat samt bra för 

färdighetsträningen. De negativa effekter som uppges är när det digitala verktyget använder 

flervalssvar som slumpas mot för stort område.Även när det digitala verktyget är exakt 
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likadan som läromedlet eleverna har i bokformat vilket gör att det digitala verktyget inte får 

något syfte att användas.  Där eleven enbart kan gissa för att ta sig vidare eller att eleven nöjer 

sig vid den nivå den nått redan och inte vill fortsätta utveckla sin kunskap i matematik vidare. 

Där eleven inte har ett tydligt mål med sitt lärande utan det enbart blir ett görande för eleven. 

Vilket även kan tolkas till Kilic & Sancar- Tokmak (2017) internationella resultat gällande 

repetition samt flervalssvar erbjuder eleverna både positiva- och negativa effekter för elever i 

deras lärande i matematik. Författarna förklarar att detta beror på om digitala verktyg skapar 

de rätta förutsättningarna för att göra eleverna aktiva i sin egen matematikutveckling.  

  

3.3 Vilka komponenter bör ett digitalt verktyg inneha enligt 

matematikutvecklare för att erbjuda elever mesta möjlighet till 

matematikinlärning i årskurserna F-3, möter svenska resultat de 

forskningsresultat som finns inom ämnet på internationell nivå? 
I följande arbete definieras komponent som en del av ett digitalt verktyg som kan verka för 

lärande i matematik. Komponenten kan både förstås som en positiv- och negativ del i det 

digitala verktyget beroende på hur det används av eleverna och lärarna.  

 

Enligt matematikutvecklare 1 bör ett digitalt verktyg inneha följande komponent: “Svårt att 

svara på men de som har bildstöd såsom NOMP eller till viss del NE bidrar med stöd. 

Appar som hjälper eleven att teckna ner eller liknande har sina kvaliteter. Allt utifrån 

behov såklart.” (Matematikutvecklare 1). Detta kan tolkas samman med en internationell 

studie genomförd av Dejonckheere, Desoete, Fonck, Roderiguez, Six, Vermeersch, 

Vermeulen (2014) vilket påtalar att digitala verktyg som har komponenter vilka synliggör 

matematikens abstrakta förmågor. Kan leda till att eleverna inhämtar kunskaper på liknande 

vis som att eleverna upplever matematiken med kroppen.  

 

Ytterligare aspekter till vilka komponenter som kan verka positivt i elevers 

matematikinlärning uppger matematikutvecklare 2 med följande: “[...]feedbacken som jag 

tycker är digitala verktyg styrka [...] (Matematikutvecklare 2). Även detta kan förstås 

utifrån en internationell studie genomförd av Huang, Huang & Wu (2013) vilka har funnit 

följande resultat av att använda digitala verktyg med direkt respons som komponent. Direkt 

respons erbjuder elever möjligheter till att inte utveckla felinlärning. Det digitala verktyget 

informerar eleven ifråga omedelbart om lösningen är hållbar eller ohållbar. De lärare som 

deltog i studien uppgavs värdera direkt respons som en viktig komponent i digitala verktyg. 

Eftersom att eleverna först och främst inte kan utveckla en felinlärning  i samma utsträckning 

som ett läromedel i bokformat kan. Det digitala verktyget upptäcker felinlärningen innan 

efterföljderna blir märkbara på ett negativt vis som vanlig rättning kan innebära för eleverna, 

exempelvis att en lärare felmarkerade en hel sida full av uträkningar (Huang, Huang & Wu, 

2013). 

 

Avslutningsvis ger matematikutvecklare 3 sin syn på vilka komponenter som bör ingå i ett 

digitalt verktyg “[...]att liksom fånga för många säger ju att intresset engagemanget för 

mot vad en bok ger med att bara bläddra och mycket de här direkt respons att ja jag 

tänker rätt eller nej jag tänker inte rätt [...]” (Matematikutvecklare 3).  

Genom att tolka detta citat utifrån tidigare genomförd internationell forskning av Siew (2018) 

samt McCarthy, Tiu & Li (2018) kan komponenter som erbjuder eleverna direkt respons även 

stötta de elever som beskrivits svagare i sin matematikinlärning. Att ett digitalt verktyg 

erbjuder direkt respons som komponent uppges även göra att alla elever vågar pröva sina 

matematiska förmågor. Enligt Huang, Huang & Wu (2013) forskningsresultat kan 

användandet av digitala verktyg även minskade elevers matematikängslan. Eftersom det 
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digitala verktyget inte upplevdes värdera elevernas svar i samma grad som eleverna fann 

lärare och klasskamrater göra.       

 

Matematikutvecklare 1 uppger följande komponenter som negativa i matematikinlärningen 

med digitala verktyg: “Där det är flervalssvar som slumpas utifrån för stort område och 

eleven endast behöver gissa, när eleven inte kommer vidare utan bara vill spela det den 

redan känner sig säker på. Appar där det inte övas något.” (Matematikutvecklare 1).   

Följande citat kan tolkas utefter den internationella studie genomförd av Kilic & Sancar- 

Tokmak (2017) där resultaten visade att både repetition och flervalssvar kan ge eleverna både 

positiva- och negativa effekte,r för elevers matematikinlärning. Beroende på om de digitala 

verktygens komponenter skapar förutsättningarna att göra eleverna aktiva i sin egen 

matematikutveckling eller inte.  

 

Enligt Informant 2 ansågs dessa komponenter verka negativt på elevers matematikinlärning 

med digitala verktyg :“jag tror definitivt att de finns de för om man inte har tänkt igenom 

syftet med att använda vad man vill att de här digitala verktyget den här programvaran 

ska göra [...]de blir ett görande att eleverna lämnas ensamma blir den här 

programvaran att kanske arbeta med rutinuppgifter [...] (Matematikutvecklare 2).  

Detta kan tolkas utefter Siew (2018) studie som påvisar en förändring som skett gällande hur 

man ser på elever tillägnar sig ny kunskap. Förr ansågs lärdomar enbart utbytas genom att 

eleverna undervisades av läraren och därmed tillägnade sig kunskapen. Författaren menar på 

att denna elevsyn inte är rådande idag utan att eleven nu är en aktiv skapare av sin egen 

kunskapsutveckling. Därav behöver elever få möjligheter att använda digitala verktyg som 

gör eleverna till aktiva lärare i sitt eget lärande. Genom att få tillgång till att prova och utmana 

sina kunskaper samt teorier. Detta innebär att de digitala verktyg som är tänkt att användas i 

matematikinlärning bör ha komponenter som inte anses vara rutinmässiga, utan 

förändringsbara och elevaktiva. 

 

Matematikutvecklare 3 avslutar med att ge sin förklaring av negativa komponenter i ett 

digitalt verktyg på följande vis: “[...] jag känner de är ju farhågor just när det kommer att 

kommunikationen kan försvinna att det blir ensamarbete men också de här med 

laborativa materialet de får inte heller[...] jag kan förstå att man ser ju dem här fem 

klossarna eller så på skärmen och kan dra dem men de här att få känna att få plocka 

själv[...]” (Matematikutvecklare 3).  

En tolkning kan göras till Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani (2017) forskning som 

visar hur viktigt det är att utveckla matematikundervisningen till att möta det digitala 

samhället och dess matematiska utmaningar. Författarna förtydligar att de kompetenser som 

elever lär sig idag inom matematik inte är kompatibla med de matematiska förmågor som det 

digitala samhället efterfrågar. Därför bör undervisningen utvecklas till att erbjuda eleverna 

kunskaper i laborativt lärande, verka för att elever ska få kunskap om att flera lösningar kan 

vara möjliga i olika matematiska operationer. Eleverna skall ha sådan kompetens att de kan 

granska om en matematisk operation används på ett hållbart vis. Författarna avslutar med att 

förklara att digitala verktyg är ett komplement till människans matematiska förmågor. 

 

Sammanfattning 

Gällande vilka komponenter matematikutvecklare anser att ett digitalt verktyg skall inneha för 

att erbjuda eleverna största möjlighet till lärande i matematik. Framgår bland annat bildstöd, 

direkt respons och feedback vilket även stöds av internationella studier. Enligt Siew (2018) 

och McCarthy, Tiu & Li (2018) kan digitala verktygs direkt respons även stötta de elever som 

uppges vara svagare i sin matematikinlärning. 
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Gällande vilka komponenter matematikutvecklare anser att ett digitalt verktyg inte ska ha för 

att de kan påverka eleverna lärande i matematik negativt. Bland annat anges appar som saknar 

tydligt lärande innehåll, lärare som inte har ett tydligt lärande syfte med att använda det 

digitala verktyget. Även att det digitala verktyget gör att eleverna blir ensamma i sin inlärning 

av matematik. Detta överensstämmer med Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani (2017) 

studie vilket påtalar nödvändigheten med att förändra matematikundervisningen så att den 

möter det digitala samhället och dess matematiska utmaningar. Författarna uppger att de 

matematikkunskaper som elever lär sig idag inte är kompatibla med de matematiska 

kompetenser som det digitala samhället efterfrågar. Författarna påvisar att undervisningen ska 

erbjuda elevernas förmågor i laborativt lärande, få kunskap om att flera lösningar kan vara 

möjliga i olika matematiska operationer. Avslutningsvis skall eleverna inneha kompetens att 

granska om en matematisk operation utförts på ett hållbart vis.  
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4 DISKUSSION 
Under följande rubrik kommer en diskussion föras angående ovanstående resultat. Därefter 

kommer en förklaring ges utefter arbetets tillförlitlighet och som tredje punkt kommer en 

teoretisk tolkning ges. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning beröras. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Under följande rubrik kommer diskussioner föras gällande examensarbetets resultat. 

Diskussionen kommer delas upp i tre underrubriker anpassade efter mina frågeställningar. 

Detta för att göra det lättare för läsaren att följa mina tankar om resultatet.  

 

4.1.1 Digitala verktyg 
I bakgrunden presenteras digitala verktyg som mjuk- och hårdvara samt ett verktyg för 

kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare (Ryan, 2016). Denna definition av 

digitala verktyg i matematikinlärning upplever jag tydlig och enkel att förstå. Något jag inte 

upplever lika tydligt var matematikutvecklare 1 förklaring vad ett digitalt verktyg är. Hen 

definierade ett digitalt verktyg som att både spel och olika hjälpmedel ingår i den 

kategoriseringen. Syftade matematikutvecklare 1 på samtliga spel och vilka olika hjälpmedel 

får tillskrivas kategorin digitalt verktyg? Just denna definition upplever jag som blivande 

lärare ogreppbar.I min bakgrund presenterar jag följande definition av Edman Stålbrandt 

(2008) att digitala verktyg är artefakter som bidrar till lärande för eleverna. Vilket jag 

upplevde som en självklar definition innan examensarbetet inleddes. Men desto mer jag läst 

och fått berättat för mig i intervjuerna med matematikutvecklare har digitala verktyg blivit så 

mycket mer. Stundtals greppbart och i andra fall som ovan för diffust för att förstå. Jag anser 

att man först måste ha en tydlig definition av digitala verktyg att utgå från. Därefter med hjälp 

av mer erfarenhet och kunskap kunna bredda innebörden av digitala verktyg. Vidare förstå 

innebörden av vad matematikutvecklare 1 menar med spel och olika hjälpmedel. Även fullt ut 

kunna se innebörden av ett digitalt verktyg som matematikutvecklare 3 förklarar som en 

hävstång för vidare lärande. 

  

I mitt framtida yrke vill jag erbjuda de bästa möjligheterna till lärande för mina framtida 

elever. Därför kräver det att man är är väl insatt i vad ett digitalt verktyg är. Eftersom i 

läroplanens syfte i matematik skall elever få “[...]Vidare ska eleverna genom undervisningen 

ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för 

att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för 

att presentera och tolka data.” (Skolverket, 2018, s. 54). Därför kan konsekvenserna bli stora 

för eleverna om det inte finns någon greppbar definition av digitala verktyg för den 

undervisande läraren. I min resultatsammanfattning framgår att en snäv definition kan stänga 

möjligheterna i digitala verktygs användning i matematikundervisningen. Jag anser att detta 

enbart stämmer till viss del för om man inte får förstå digitala verktyg i snävare form som gör 

begreppet tydligt. Hur ska jag som lärare kunna använda digitala verktyg i min undervisning 

om jag inte förstår det. För de lärare som precis som jag upplevt digitala verktyg som ett för 

brett begrepp vill jag istället ge följande mening av digitala verktyg som presenterades av 

matematikutvecklare 2. Digitala verktyg är programvaror och digitala enheter. Att utgå från 

denna definition anser jag ge lärare en bra grund att förstå och använda digitala verktyg i sin 

undervisning.  Jag anser att man kan skala av begreppet och konkretisera det för en själv. 

Därefter öppna upp de bredare definitionerna av digitala verktyg när man fått ett begrepp att 

bygga vidare på.     
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4.1.2 Effekter av att använda digitala verktyg i matematikinlärning 
Många av de effekter som framkommit i mina intervjuer med matematikutvecklare instämmer 

jag med till fullo. Bland annat att digitala verktyg kan både motivera och belöna elevernas 

framsteg i nutid, vilket lärare inte alltid hinner med. Digitala verktyg kan även bidra till att 

eleven gissar sig fram på ett annat sätt mot vad de skulle kunna tänkas göra i ett läromedel i 

bokformat. Detta anser jag kan ses som något positivt och negativt beroende på om eleven 

prövar olika lösningsformer eller bara gör. Eleverna blir friare att pröva på gott och ont, 

eftersom eleverna vet att läromedlet i bokformat rättas av lärare. Vilket inte alltid görs i det 

digitala verktyget. Detta har jag själv fått erfara genom min yrkes förlagda utbildning och 

förundrats över. Genom intervjuerna med matematikutvecklare framgår att alla lärare inte 

alltid har ett tydligt syfte med att använda sig av digitala verktyg i matematikinlärningen. 

Detta är något jag finner alarmerande eftersom digitala verktyg skall användas i 

undervisningen i matematik. I min resultatredovisning framgår enligt Ryan (2016) att lärare 

anser att digitala verktyg ger mer lustfyllt lärande för eleverna. Detta instämmer jag inte med 

alls utan anser att många elever finner matematik lustfylld oavsett undervisningsmetod. Jag 

anser istället att det som gör att eleverna blir motiverade och intresserade att lära sig 

matematik är lärarens inställning till matematik. Enligt mig kan flertal av de positiva effekter 

som digitala verktyg ger eleverna även återfinnas i matematikundervisning utan digitala 

verktyg. Framförallt anser jag att det handlar om lärarens kunskap, motivation, syfte och 

engagemang i ämnet matematik. Enligt matematikutvecklare 3 finns farhågor i form av att 

elevernas lämnas ensamma i sitt lärande. Även att kommunikationen i matematiken uteblir 

om digitala verktyg inte hanteras med ett tydligt didaktiskt syfte. Därmed anser jag att digitala 

verktyg skall användas när syftet är tydligt för både eleverna och läraren. Annars finns det en 

risk att den effekt digitala verktyg medför är ett görande och inte blir ett lärande för eleverna. 

        

4.1.3 Svenska och internationella resultat av att använda digitala verktyg i 

matematikinlärningen för årskurs F-3 och vilka komponenter som bidrar till 

lärande 
De flesta komponenter som matematikutvecklare uppger i intervjuerna återfinns även i 

internationella forskningar. Bland annat nämns direkt respons och bildstöd som komponenter 

som verkar för lärande. Vidare framgår att repetition och flervalssvar kan ses som både 

positiva och negativa komponenter. Vilket jag instämmer med till fullo eftersom alla är olika 

och behöver olika möjligheter till lärande.  

 

Enligt Ryan (2016) ska man även våga använda digitala verktyg med felaktiga beräkningar. 

Detta motsätter jag mig starkt emot. Att medvetet utsätta elever för felinlärning anser inte jag 

bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. Tvärtom anser jag att eleverna kan 

påverkas så pass negativt att eleverna inte vill använda det digitala verktyget fortsättningsvis. 

Vidare kan konsekvenserna bli att eleverna aldrig mer vill utsätta sig för matematik. Därför 

vill jag varna andra lärare att använda denna metod. De elever som uppges få extra möjlighet 

till lärande med digitala verktyg är elever med matematikängslan. Eftersom de inte upplever 

sig bedömda på samma sätt som ordinarie undervisning kan upplevas visar både 

internationella studier och mina resultat. Att utsätta dessa elever och även elever som uppges 

svagare i sin matematikinlärning för felaktiga beräkningar är varken etiskt eller moraliskt rätt. 

Att Ryan (2016) förmedlar detta i sitt arbete är ytterst oroväckande eftersom hennes 

examensarbete även riktar sig till lärare precis som mitt. Inga internationella resultat stödjer 

Ryan (Ibid) syn inom detta. Jag anser att ett digitalt verktyg ska väljas med omsorg. Där 

läraren har de didaktiska frågorna hur, vad och varför skall det digitala verktyget användas i 

matematikundervisningen klar. Många digitala verktyg på marknaden är bra och följer 

internationella resultat. Därför kommer jag lägga extra fokus på mitt syfte av att använda det 
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digitala verktyget i matematikundervisningen. Även göra de didaktiska frågorna synliga i 

användandet för både mig, mina elever och kollegor. Förhoppningsvis kan jag även påminna 

och uppmärksamma mina kollegor hur viktigt det är att ha ett tydligt syfte med digitala 

verktyg i matematikinlärning.          

 

4.2 Tillförlitlighet 
Under följande avsnitt kommer examensarbetets reliabilitet och validitet diskuteras. 

Enligt Johansson & Svedner (2010) bör en presentation om hur urvalet av informanter valts ut 

eftersom att det påverkar arbetets generaliserbarhet. I detta examensarbete har inga tidigare 

personliga kontakter funnits mellan undersökare och informanter. Dock har enbart tre 

matematikutvecklare deltagit i studien och därav kan inte arbetet generaliseras eftersom 

gruppen av informanter är underrepresenterade. Vidare kunde vissa frågor i intervjuerna 

misstolkas utifrån vilket perspektiv matematikutvecklarna tolkade att svaren skulle utgå från, 

lärarperspektiv alternativt elevperspektiv. Detta påverkades även av att intervjuerna inte 

genomfördes på samma sätt utan en matematikutvecklare valde att besvara frågorna per mail. 

En matematikutvecklare deltog genom telefonintervju och en intervju skedde på 

matematikutvecklarens arbetsplats. Följande arbete hade en kvalitativ undersökningsmetod 

därför var det viktigt att inte ha fasta frågor som ställdes. Utan istället lyssna på informanten 

och följa upp intervjuerna med frågor som var naturliga att ställa men ändå svarade mot 

arbetets frågeställningar. Resultaten som framkommit i intervjuerna har inte behövts 

kompletteras utan varit kompletta för mitt undersökningsområde. Dock är urvalet alldeles för 

få och därav kan inte resultaten tolkas som en sann bild av verkligheten men kan ses som en 

bakgrund för en mer omfattande undersökning. Många kommuner jag varit i kontakt med för 

att få information om vem som är deras matematikutvecklare har istället valt att lägga ut 

uppdraget som matematikutvecklare har på förstelärartjänster istället. Därför har urvalet varit 

underrepresenterat men förhoppningsvis kommer detta förändras i framtiden då 

matematikutvecklare behövs för att vidare utveckla matematikundervisningen i Sverige.    

 

4.3 Teoretisk tolkning 
I följande avsnitt kommer en diskussion föras angående hur resultaten i denna 

undersökningen förhåller sig till frågeställningarna samt examensarbetets bakgrund.  

 

Gällande vad ett digitalt verktyg är framgår att även om resultaten både talar för den 

definition som angetts i bakgrunden enligt Edman Stålbrandt (2008).Finns även tendenser att 

inte använda en alltför snäv referensram när det kommer till att förstå digitala verktyg. Detta 

eftersom det kan begränsa de digitala verktygens möjligheter för elevers lärande och lärarnas 

möjligheter att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Beträffande de effekter 

som verkar både positivt samt negativt i elevers matematikinlärning med digitala verktyg 

framgår att matematikutvecklarna i denna studie följer de tidigare resultat som visats i Ryan 

(2016) examensarbete för sin master i pedagogik. Där framkommer att digitala verktyg gärna 

används för att förklä den ordinarie matematikundervisningen i att bli mer lustfylld med hjälp 

av digitala verktyg. Detta kan verka både negativt och positivt beroende vilket syfte läraren 

har med att använda det digitala verktyget.  

Avslutningsvis finns även paralleller att dras mellan min svenska undersökning och 

internationella resultat gällande vilka komponenter ett digitalt verktyg som verkar för lärande 

i matematik, samt vilka som kan motverka lärande i matematik för eleverna. Framförallt lyfts 

både direkt respons och feedback som positiva komponenter av deltagande 

matematikutvecklare i denna studie samt internationella studier utförda av Siew (2018) och 

McCarthy, Tiu & Li (2018). De resultat som inte går att knyta samman med tidigare studier 

gäller framförallt de negativa komponenter som matematikutvecklarna presenterade under 
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intervjuerna. Framförallt lyfts lärarnas syfte med att använda ett digitalt verktyg i 

matematikundervisningen samt att kommunikationen i klassrummet uteblir. Detta kan inte 

kopplas till internationella resultat vilket leder till frågan hur digitala verktyg presenteras för 

undervisande lärare i matematik innan den förs in i klassrummet till eleverna.     

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det enbart deltog tre matematikutvecklare i mitt examensarbete skulle det vara 

önskvärt om en större undersökning med fler deltagande matematikutvecklare deltog för att se 

hur mina resultat är representativa för studien. Eller om dessa resultat enbart är representativ 

för de som deltog i min studie och därav inte kan ses som generella. Vidare framkom genom 

intervjuerna med matematikutvecklare att syftet med att använda digitala verktyg i 

matematikinlärningen inte alltid är tydlig för den undervisande läraren. Detta är något som 

inte avspeglat sig i den internationella forskningen. Därför vore det relevant att undersöka hur 

undervisande lärare i matematik för lågstadiet i andra länder får kunskap om hur de skall 

använda digitala verktyg i matematikinlärningen. Kan Sverige lära sig något från andra länder 

om hur syftet skall synliggöras för lärare. Eller är detta något som även avspeglas på 

internationell nivå men inte uppmärksammas tidigare?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Informationsbrev till matematikutvecklare 
Information inför intervju gällande forskningsprojekt digitala verktyg i 

matematikinlärning för årskurserna F-3 

Följande text skickas ut till dig som i ett inledande samtal valt att delta i en intervju gällande 

ett examensarbete om digitala verktyg i matematikinlärning för årskurserna F-3. I och med 

införandet av digitalisering i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (2018) skall eleverna uppnå följande mål i matematik: “• Centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar 

med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer” 

(Skolverket, 2018, s. 55). Detta fick mig att vilja undersöka vad matematikutvecklare anser 

om digitala verktyg i matematikinlärning för årskurserna F-3. I ett tidigare arbete försökte jag 

hitta liknande resultat dock fick jag till största del enbart fram internationella resultat därav 

vill jag genomföra en svensk forskning om detta samt undersöka om svenska resultaten 

påvisar liknande resultat som internationella studier i ämnet uppger.  

  

Rättigheter för dig som informant 

Denna text syftar enbart till att ge dig som informant ytterligare information om 

forskningsprojektet och hur en eventuell intervju skulle kunna genomföras samt vilka etiska 

aspekter som du som informant skyddas av i arbetets slutgiltiga format. Du som informant får 

när som helst under arbetets gång välja att inte medverka i projektet samt att den information 

du gett utgår från projektet utan några följdfrågor ställs. Det är viktigt att du som informant 

vet om att du medverkar frivilligt under detta projekt. Du som informant kommer få 

information om begriplighetskravet vilket innebär att om någon fråga under intervjun upplevs 

oklar får du be om förtydligande samt om du valt att läsa examensarbetet och upplever någon 
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information du lämnat oklar eller misstolkad kan du när som helst be om förtydligande eller 

förändring. I början av intervjun kommer en fråga ställa gällande samtyckeslagen vilket 

innebär att du som deltagare bestämmer om du vill medverka. Projektet innefattas även av 

konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter som lämnas under intervjun samt över 

mail kommer behandlas under konfidentialitet. Detta innebär att du som informant inte 

kommer kunna spåras tillbaka till dig i examensarbetet samt att alla personuppgifter som ges 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Slutligen 

kommer du som informant även skyddas av nyttjandekravet vilket innebär att enbart 

information som är aktuellt för forskningsprojektet får användas i examensarbetet.  

 

Kort genomgång av intervjustruktur. 

Intervju genomförs antingen genom inbokat besök på valfri plats av informant dock bör 

platsen vara av sådan karaktär att ljudupptagning i intervju inte störs av omgivningen. Intervju 

kan även ske över telefon så intervjun kan spelas in på diktafon. Oavsett vilket alternativ som 

väljs av informant bör informanten vara medveten om att intervjun spelas in med diktafon för 

att därefter transkriberas genom att viktig information till examensarbetet kan förloras med att 

enbart föra anteckningar. Informanten kommer bli informerad om detta innan intervjun startar 

samt få ta ställning till om informanten vill medverka på detta villkor eller om annan lösning 

önskas. Intervjun beräknas ta 20-60 minuter och har informanten kort om tid bör detta framgå 

innan intervjun startar så urval kan ske kring intervjufrågorna. Efter intervju genomförts 

kommer informanten bli tillfrågad om du tillåter att jag kontaktar dig igen vid eventuella 

oklarheter, om du som informant inte vill detta har du rätt att tacka nej utan följdfrågor ställs. 

 

Vid frågor vänligen kontakta mig: 

Elin Holmgren  

ofk15ehe@student.hig.se 

072- 941 65 40 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till matematikutvecklare rev.  
1. Vilken relation har du till matematikinlärning? 

 

 

 

 

2. Hur ser du på matematikinlärning med digitala verktyg i årskurs F-3? 

 

 

 

3. Vilka effekter ger digitala verktyg i matematikinlärning i skolans yngre åldrar enligt dina 

erfarenheter? 

 

 

4. Vilka komponenter/ element bör ett digitalt verktyg inneha för enklare matematikinlärning 

för elever? 
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5. Vilka komponenter / element kan påverka matematikinlärning negativt för elever med 

digitala verktyg?   

 

 

6. Vad bör lärare tänka på när de använder digitala verktyg i matematikinlärning? 

 

 

 

7. Hur bör digitala verktyg användas i matematikinlärning i grundskolans yngre åldrar? 

 

 

 

8. Bör digitala verktyg användas i matematik i skolans yngre åldrar? Varför? 

 

 

 

 

9. Vad kan digitala verktyg tillföra matematikinlärningen för eleverna? 

  

 

 

 

10. Vad kan matematikinlärning med digitala verktyg innebära för elever i behov av särskilt 

stöd eller matematikängslan? 

 

 

 

11. Vad anser du som matematikutvecklare är ett digitalt verktyg i matematik? 

 
 

 


