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Sammanfattning  
 

Idag är vi medvetna om vikten av rätt stöd från vårdnadshavare för elevers utveckling. 

Samtidigt har användandet av digitala verktyg i matematik ökat senaste åren och 2017 blev 

programmering obligatoriskt i grundskolan och ett mål i läroplanen. Syftet med denna studie är 

att belysa vårdnadshavares syn på digitala verktyg som hjälpmedel i ämnet matematik. För att 

besvara studiens syfte har vårdnadshavare till barn i årskurs två besvarat en enkät. Resultatet 

visar att det finns en variation av olika förhållningssätt samt syn på digitala verktyg i ämnet 

matematik. De allra flesta vårdnadshavare har en positiv syn på digital teknik men ser gärna att 

tekniken fungerar som ett komplement till den traditionella undervisningen. De förespråkar 

variation i matematikundervisningen.  
 

Nyckelord: Digitala verktyg, programmering, matematik, vårdnadshavare, grundskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Today we are aware of the importance of custodians’ involvement in school for the pupils’ 

development. At the same time, the use of digital tools in school have increased and in 2017 

programming became a compulsory element in the curriculum. The purpose of this study is to 

shed light on the custodians’ views on digital tools as an aid in the subject of mathematics. In 

order to answer the purpose of the study, questionnaires were sent out to custodians’ with grade 

two pupils’ in three different schools.  The result shows that there are a variety of different 

approaches and views on digital tools in the subject of mathematics. Most custodians’ have a 

positive view of digital technology, but prefer that the technology serves as a complement to 

traditional teaching. They advocate for variation in mathematics teaching.  

 

Keywords: Digital tools, programming, mathematics, custodians’, primary school 
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1 Inledning 
 

Att involvera vårdnadshavare i samtal och diskussionen kring det som rör skolan förkommer 

allt oftare på den svenska utbildningspolitiska dagordningen (Eriksson, 2004) vilket gör att vi 

blir allt mer medvetna om vikten av rätt stöd från vårdnadshavare för elevers utveckling. 

Samtidigt har användandet av digitala verktyg i matematik ökat kraftigt senaste åren. Skolan är 

idag fullt insatt i användandet av digitala verktyg i matematik. Lärarna har genomgått 

utbildningar och eleverna är vana att använda digitala verktyg i skolan. Sedan 2017 är 

programmering obligatoriskt i grundskolan och ett mål i läroplanen. Syftet med denna studie är 

att slå samman dessa aspekter genom att belysa vårdnadshavare syn på digitala verktyg som 

hjälpmedel i ämnet matematik. Med digitala verktyg avses digital programmering, information- 

och kommunikationsteknik, applikationer och programtjänster. 

 

Vårdnadshavares syn på och förhållande till digital teknik påverkar barnens egen syn på detta 

(Lepičnik-Vadopivec, 2011) samtidigt som vårdnadshavarnas syn på matematik har en 

signifikant effekt på deras barn (Soni & Kumari, 2015).  Genom att belysa vårdnadshavares syn 

på digitala undervisningsmetoder i ämnet matematik synliggörs elevernas erfarenheter och 

eventuella inställningar de får med sig hemifrån och tar med till skolan. Medvetenhet om 

vårdnadshavarnas syn på matematik ökar förståelsen för elevernas inställning till matematik 

och vad den grundar sig i.  

 

Föräldrasamverkan och digitaliseringen är två viktiga aspekter som rör skolan. Genom att 

belysa dessa i en gemensam forskningsstudie bidrar det med viktig och intressant forskning. 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att belysa vårdnadshavares syn på digitala verktyg som hjälpmedel i 

ämnet matematik. Studien synliggör vårdnadshavares syn på användningen av digital teknik på 

lektioner, samt på vilka grunder värdesätter, uppmanar och begränsar de sina barns användning 

av matematisk digital teknik i hemmet. Genom en kvantitativ undersökning besvarar 

vårdnadshavare ett antal frågeställningar om elevernas digitala användning inom matematik i 

skolan och hemma. 

 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formats som stöd för att vidare fördjupa: 

     

Vilken syn har vårdnadshavare på digitala verktyg i ämnet matematik? 

 

• Hur ser vårdnadshavarna på digital undervisning i ämnet matematik på lektionstid? 

 

• Vad är vårdnadshavarnas inställning till matematiska digitala verktyg gentemot övriga 

spel i hemmet? 
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3 Bakgrund 
 

 

3.1 Digitala undervisningsmetoder  
 

Med digitala verktyg avses digital programmering, IKT, applikationer och programtjänster. 

Avsnittet börjar med att förtydliga begreppens definition samt presenterar några hemsidor och 

applikationer.  

 

 

3.1.1 Information- och kommunikationsteknik 

IKT är en förkortning för information- och kommunikationsteknik som involverar användning 

av någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation att göra. IKT 

har en bred definition och inkluderar smartphones, TV-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler, 

surfplattor, digitalkameror, internet, datorspel, elektroniska whiteboards och programmerbara 

leksaker (Konca & Koksalan, 2017) men vanligast i skolan är miniräknare, datorer och 

skrivtavlor (Skolverket, 2017).  I skolans vardag används begreppet ofta i samband med digitala 

verktyg som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen, men begreppet finns inte i läro- eller 

kursplanerna (ibid.).  

Matematik har en speciell relation till IKT-verktygen. Dels är datorprogrammeringsspråk nära 

besläktade med matematikens formella språk, dels är datorer och matematik båda generella 

verktyg (Skolverket, 2011). IKT är en grupp verktyg som får stor uppmärksamhet bland annat 

för att de ofta förändrar den pedagogiska situationen i ett klassrum på̊ ett radikalt sätt och för 

att de spelar en stor roll i utvecklingen av dagens yrkesliv. Det finns alltid nya sätt de kan 

användas på och därför är det en grupp av verktyg som väcker frågor (Lennerstad & Olteanu, 

2012).  Genom att nyttja möjligheterna med digitala verktyg i kombination med traditionella 

verktyg ökar chanserna till att kunna erbjuda sina elever bästa möjliga förutsättningar för ett 

meningsfullt lärande (Helenius & Sollervall, 2016). Elever och lärare framhåller att IKT 

innebär ökad variation och en mer mångsidig undervisning (Skolverket, 2011).  

 

 

3.1.2 Digital programmering 
 

Programmering handlar om att skapa instruktioner som en dator kan förstå. All data som matas 

in i en dator behöver sorteras för att bli till information som vi människor kan använda. Det 

handlar om att översätta ASCII-koder till bokstäver och ord som vi människor förstår 

(Skolverket, 2018). Programmering är möjligt utan att sitta vid en dator. Det går att 

programmera “en mänsklig robot” genom att ge instruktioner till en kompis, eller programmera 

en hemlig kod med pärlor genom att låta pärlorna representera ASCII-koder. Denna studie 

syftar specifikt på programmering genom digitala verktyg, därför benämns programmering som 

digital programmering för att särskilja på programmering med digitala verktyg och 

programmering utan digitala verktyg.  
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Tillgängligheten till teknik och datoranvändningen ställer nya krav på användaren och behovet 

av kunskaper om programmering har växt. Tidigare var programmering något som enbart 

utfördes av experter medan idag är det i allt större utsträckning användarens uppgift (Segolsson, 

2006). Programmering går att likna vid problemlösning och för att lyckas gäller det att 

programmeraren under problemlösningsprocessen har förståelse för vad som ska utföras och 

hur detta uppnås (ibid.). Sedan 2017 är programmering obligatoriskt i grundskolan och ett mål 

i läroplanen. I styrdokumenten används begreppen “visuell programmeringsmiljö” och “olika 

programmeringsmiljöer”. I en visuell programmeringsmiljö representeras koden av grafiska 

element som bygger upp ett program. Med olika programmeringsmiljöer menas, förutom 

visuella programmeringsmiljöer, till exempel textbaserad programmering. Genom att använda 

dessa programmeringsmiljöer kan eleverna få en fördjupad förståelse för programmering och 

hur den kan användas i olika sammanhang (Skolverket, 2017). 

 

Code.org och Scratch är två digitala programtjänster som tränar programmering. Code.org är 

en gratissida på internet som grundades 2013 och innehåller spel med programmering i fokus. 

Det är en icke vinstdrivande sida med vision att alla elever har möjlighet att lära sig datakunskap 

samt öka deltagandet av kvinnor. Spelen är konstruerade med utgångspunkt i läroplanen för 

undervisning i datakunskap, där ett centralt innehåll i ämnet teknik för årskurs 1-3 är att ge 

eleverna kunskap om vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för 

inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk 

(Skolverket, 2011, rev 2018). En stor fördel med Code.org är möjligheten till att ändra språk så 

eleverna kan få instruktionerna på sitt modersmål, samt olika svårighetsgrader på spelen så 

varje elev kan programmera på deras nivå.  

 

Scratch är ett projekt av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab. Det är en gratis 

hemsida speciellt utformad för åldrarna åtta till 16. Förutom att lära sig koda, lär man sig också 

viktiga strategier för att lösa problem, designa projekt och kommunicera idéer. Scratch finns 

tillgängligt på 40 olika språk (https://scratch.mit.edu). Både Code.org och Scratch använder 

visuella programmeringsmiljöer, eller blockprogrammering som det även kallas. 

Blockprogrammering har en färdig uppsättning instruktioner i form av block som man pusslar 

ihop för att bygga sina program. Med hjälp av instruktioner kan eleverna få objekten att ändra 

riktning och utseende samt enkelt ge olika instruktioner, till exempel att spela upp ett ljud och 

genomföra beräkningar. Blockbaserade programmeringsmiljöer är utformade för att 

nybörjarprogrammerare ska få positiva erfarenheter av att kommunicera med en dator 

(Skolverket, 2018).  

 

 

3.1.3 Applikationer och internettjänster 
 

Applikation, förkortas i vardagligt språk för app, kan vanligtvis användas på mobiler eller 

surfplattor. Majoriteten av dagens applikationer är framtagna för underhållning och 

kommunikation, men det utvecklas allt fler applikationer som är specifikt ämnade för 

matematikundervisning. Vissa matematiska applikationer är avsedda för färdighetsträning och 

https://scratch.mit.edu)/
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andra för problemlösning. En del applikationer är framtagna för att elever ska kunna använda 

dem själva, medan andra är framtagna för att lärare ska ta hjälp av applikationen för att 

undervisa om ett specifikt innehåll (Palmér & Helenius, 2016). Vad som utgör en bra 

applikation beror på syftet med dess användning i den specifika undervisningssituationen 

(Palmér, 2015), därför är det viktigt att lärare är medvetna om de möjligheter och begränsningar 

som valet av digital programvara kan medföra (Palmér & Helenius, 2016). 

 

Exempel på matematiska applikationer är Tower Math och Vektor. Både Vektor och Tower 

Math har fått bra recensioner och höga betyg av Pappas Appar som är en internettjänst med 

syftet att vägleda andra vuxna till de bästa applikationer för barn. Betygen speglar 

applikationernas funktionalitet och innehåll. Vektor riktar sig till barn mellan fem och elva år 

och är uppbyggd som en ö med olika utmaningar där svårighetsgraden anpassas baserat på hur 

spelaren svarar. I denna applikation tränas matematiska färdigheter som tallinjen, addition och 

subtraktion, arbetsminnesträning och problemlösning. Tower Math rekommenderas till barn 

från åtta år och tränar addition, subtraktion, multiplikation och division. Genom att göra 

strategiska val och svara rätt på matematiktal bygger man torn som kan skjuta på siffror så dessa 

blir lösta från den onde trollkarlens förtrollning. Båda applikationerna innehåller nivåer med 

olika svårighetsgrader. Vektor är gratis medan Tower Math kostar 20 kr. Båda är fria från 

reklam och köp i applikationen. Vektor har en tidsbegränsning på 30 minuter innan det 

automatiskt loggas ut, detta för att barnen inte ska spela sig mätta, medan Tower Math inte har 

någon sådan begränsning. Vektor kräver ingen läskunnighet medan Tower Math innehåller text 

på engelska.  

 

 

3.2 Vårdnadshavare 

 
Syftet med studien är att belysa vårdnadshavares syn på digitala verktyg som hjälpmedel i 

ämnet matematik. Studien skiljer på vårdnadshavare och föräldrar, eftersom elevens 

vårdnadshavare kan vara andra än elevens föräldrar. Med vårdnadshavare menas personer som 

har vårdnaden om ett barn och därmed ansvar för barnets personliga förhållanden (Sveriges 

domstolar, 2016). Vårdnadshavaren har rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som 

rör barnet, exempelvis skolgång. Om barnets föräldrar inte anses passande eller av annan 

anledning inte finns närvarande, kan vårdnaden anförtros till särskilt förordnade 

vårdnadshavare, till exempel släkting (ibid.). När ett ensamkommande barn beviljas 

uppehållstillstånd utser Socialnämnden en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Enligt föräldrabalken består vårdnaden om ett barn 

till dess att barnet fyller 18 år (FB 6 kapitel, 2§). Genomgående i studien beskrivs den person 

som har vårdnaden för eleven som vårdnadshavare. 

 

 

3.3 Tidigare forskning 
 

Under 2009-2011 finansierade Skolverket, med initiativ från regeringen, ett 

skolutvecklingsprojekt, Matematiksatsningen. Flera hundratals skolor runt om i landet tog del 
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av projektet, vars syfte var att förändra matematikundervisningen genom att förbättra lesson 

study, learning study samt inkludera IKT i skolarbetet. I utvärderingen redovisas projektets 

resultat utifrån lärares, elevers, huvudmannens samt skolledningens perspektiv. De nämner 

även lärarvikariers roll i projektet samt behovet av teknisk support (Skolverket, 2011). Inte en 

enda gång nämner de hur vårdnadshavare har inkluderats i projektet eller deras åsikter om den 

förändrade matematikundervisningen. Trots detta är samarbete med hemmen ett av läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2018). 

 

 

3.3.1 Digital teknik i matematikundervisningen 
 

Tekniken i skolan har ökat radikalt de senaste åren och idag har alla skolor tillgång till datorer 

att låna ut till eleverna. Om behovet finns kan även enskilda elever erbjudas en egen dator. 

Snart kan vi förvänta oss att se en dator i elevernas händer över hela världen (Oldknow & 

Knights, 2011). I många länder finns ett ökat politiskt krav att skolorna lägger större vikt på 

teknik- och matematikämnet. Därför måste vi förbereda oss för en ny era där elever inte bara 

har tillgång till dator, utan möjligheten att använda applikationer som kan stödja alla former av 

matematisk och vetenskaplig beräkning (ibid.). Matematiklärare är under ökad press att förse 

relevant forskning till ämnet. Vi måste ta reda på vad vi vet nu, vad vi har sett fungera, vad vi 

önskar att pröva och hur vi introducerar det i undervisningen för att få bästa potential av digital 

teknik (ibid.).   

 

I regeringens digitaliseringsstrategi beskrivs det övergripande målet att skolan ska vara ledande 

i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens 

hos elever (Sveriges regering, 2017). Digitaliseringen och utvecklingen inom 

informationsteknik i skolan är något som kan ha potential att på olika sätt påverka 

undervisningen och lärandet och därmed kunskapsresultaten. Digitaliseringen möjliggör 

användningen av digitala lärresurser för att förmedla ett ämnesinnehåll 

(Skolforskningsinstitutet, 2017). Undervisningen med stöd av digitala lärresurser har visat sig 

gynnsamma om fokus ligger på tröskelbegrepp. Tröskelbegrepp är matematiska begrepp som 

det är av central betydelse att eleverna förstår, exempelvis bråk och funktioner (ibid.).   

 

En studie om barns lärande med digitala medier visar att digitala medier bidrar till barns lärande 

av matematiska färdigheter. Fokuserad uppmärksamhet, ökad motivation, problemlösning och 

uppräkning är några av de färdigheter som förbättrades när barn i förskolan använde digitala 

medier (Lieberman, Bates & So, 2009). För barn med funktionsnedsättning kan IKT vara till 

stor nytta, om det baseras på både egna krav och potentiell användning som en integrerande 

länk i skolan. Datorn ger många elever med funktionsnedsättning ett bättre självförtroende 

eftersom de kan klara av saker själva (Brodin, 2010).  

 

Digitala verktyg i sig ger dock ingen förbättring, utan det är först när de används med en 

genomtänkt pedagogik som det ger positiva resultat (Attard & Northcote, 2011). Lärarens roll 

och arbete är centralt för att den digitala lärarresursen ska nå effekt. I arbetet med digitala 

lärarresurser blir det avgörande för resultatet vad läraren själv väljer att göra med 
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lärarresurserna tillsammans med sina elever (Skolforskningsinstitutet, 2017). Lärare behöver 

kompetensutveckling och förutsättningar att använda tekniken på ett genomtänkt sätt för att 

utforma uppgifter så att eleverna i sin tur kan använda den på̊ ett genomtänkt sätt. Det är viktigt 

att läraren testar applikationen innan den introduceras i undervisningen för att försäkra sig om 

att den är lämplig för vår läroplan och specifika elevers behov (Attard & Northcote, 2011). Det 

nya arbetssättet ställer krav på organisation, resurser och kompetens (Utbildningsutskottet, 

2016).  

 

Hiltons studie (2018) om effekterna på elevernas attityd och engagemang i matematik av 

undervisning och lärande med iPad, utfördes på en skola vars lärare fick kontinuerlig 

professionell utveckling. Lärarna hade fått kunskap om tydliga mönster och vanliga teman för 

pedagogiska val och beslut om när och hur iPads används i matematikklassrummet. Resultatet 

visar att iPad i matematikundervisningen har ett positivt inflytande på elevernas matematiska 

självuppfattningar och pojkars njutning av matematik. Lärarna i studien uttrycker iPads 

kapacitet att engagera specifika elever mer effektivt än vad traditionella lektioner gör. De 

nämner Keynote och Skoolbo som två applikationer de använt i undervisningen. Skoolbo ger 

direkt återkoppling och i Keynote har eleverna fått skapa egna problemlösningar vilket ökade 

motivationen och engagemanget bland eleverna. Fördelarna med iPads är, enligt pojkarna i 

studien, bland annat att kunna konkurrera med andra elever eller försöka förbättra sina egna 

tidigare poäng på vissa applikationer. Eleverna uttrycker även positivt om den omedelbara 

återkopplingen som tillhandahålls av applikationer. De får direkt feedback och ibland poäng 

när de gör rätt vilket motiverar dem att fortsätta spela (ibid.).  

 

Det finns en rad olika sätt att bedriva matematikundervisning med hjälp av digitala lärresurser. 

Det kan exempelvis handla om olika typer av spel, där innehåll kan förmedlas på ett lekfullt 

sätt. Upp till årskurs sex dominerar digitala lärresurser med fokus på området tal och 

taluppfattning, men även algebra och geometri (Skolforskningsinstitutet, 2017). Vektor är en 

applikation som tränar matematiska färdigheter som tallinjen och kan därför tänkas räkna till 

denna kategori av digitala lärresurser. Scratch är ytterligare ett exempel på digital lärresurs. 

Idag är många ungdomar mycket bekväma att skicka textmeddelanden, spela onlinespel och 

surfa på webben. Men digitalt flyt kräver inte bara möjligheten att chatta, bläddra och integrera 

utan också förmågan att designa, skapa och uppfinna nya medier. För att göra det krävs kunskap 

av programmering (Resnick et al., 2009). Skolforskningsinstitutet (2017) konstaterar att 

digitala lärresurser kan användas för att utveckla olika matematiska förmågor, men det går inte 

att dra slutsatsen att digitala lärresurser resulterar i en effektivare undervisning än vad ordinarie 

klassrumsundervisning gör. 

 

Det finns en del farhågor för användandet av digital teknik i undervisningen, bland annat att det 

blir mer fokus på tekniken under matematiklektionerna istället för matematiken själv (Attard & 

Northcote, 2011), men också att digitala verktyg i undervisningen kan innebära distraktioner 

och risk för ökat tempo som i sin tur bidrar till ökad stress för elever och lärare 

(Utbildningsutskottet, 2016). Vårdnadshavare är även oroliga att användandet av iPad, datorer 

och telefoner är psykiskt påfrestande och ska leda till beroende samt att barnen blir socialt 

inkompetent (Sergi, Gatewood Jr, Elder & Wu, 2017). 
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3.3.2 Vårdnadshavare och skola 
 

Kraven på vad som anses vara en kompetent vårdnadshavare har förändrats över tid. 

Skolhistorien har präglats av en mycket begränsad delaktighet och inflytande från 

vårdnadshavare. Vårdnadshavarna deltog överhuvudtaget inte i skolan eftersom de inte ansågs 

vara kompetent nog till att forma barnen (Harju & Tallberg Broman, 2013). Idag förväntas en 

vårdnadshavare sätta sig in i hur skolan fungerar, ta del av barnens arbete och utveckling i 

skolan. För att barnen ska lyckas bra i sitt lärande förväntas vårdnadshavare genom “rätt” stöd 

och hjälp leva upp till samhällets normer och gott föräldraskap.  Det innebär förväntningar på 

att vårdnadshavarna förväntas läsa för sina barn, träna olika färdigheter, hjälpa till med 

läxläsning eller uppmuntra barnen att ha en positiv inställning till skolan och lärare (ibid.).  

 

Dessa ökade förväntningar blir svåra för vårdnadshavare med knapp ekonomi att leva upp till. 

Familjens knappa ekonomi påverkar barnens situation i skolan, särskilt i relation till social 

delaktighet. Vårdnadshavare uttrycker att det hos personal ibland saknas en förståelse för att 

det kan vara omöjligt att lägga ut belopp till aktiviteter, nya kläder eller lössmedel. De tar även 

upp dator och internet hemma som en kostnad som är svår att tillgodose, men som de förväntas 

att stå för (Harju & Tallberg Broman, 2013). För att minska klyftan mellan barn som inte har 

tillgång till IKT i hemmet och barn som har tillgång till IKT bör teknik inkluderas tidigt i 

barnens utbildning. Medvetenhet från läraren att stödja dessa barn, utrusta klassrum och 

integrera teknik kan bidra till jämlikhet (Konca & Koksala, 2017). Likvärdigheten påverkas 

beroende om de digitala verktygen används med en genomtänkt pedagogik eller inte 

(Utbildningsutskottet, 2016).  

 

Det har sedan ett halvt sekel tillbaka uttryckts förväntningar på att vårdnadshavare på olika sätt 

ska stötta och engagera sig i barnens utbildning. I takt med att begrepp som “inflytande” 

“valfrihet” och “kommunikation” har tillkommit har också intresset ökat för relationen mellan 

vårdnadshavare och skola, speciellt under 1990-talet och framåt (Eriksson, 2004). Det finns en 

enhällighet inom utbildningspolitiken om att ge vårdnadshavare befogenheter till mer 

inflytande över skolverksamheten (ibid.), samtidigt som det saknas forskning som rör frågor 

kring samverkan mellan lärare och vårdnadshavare (Erikson, 2009). Vårdnadshavare tilltros en 

betydelsefull roll i den önskvärda utvecklingen mot ett större lokalt inflytande. 

“Vårdnadshavarna behövs för att stötta skolan och lärarna i deras arbete med eleverna” 

(Eriksson, 2004, s. 31). 

 

Även lärarna själva ser positivt på vårdnadshavares inflytande (Erikson, 2009). En stor 

majoritet av lärare tycker att vårdnadshavare borde ta ett större ansvar för elevernas utbildning 

samt engagera sig mer i elevernas skolgång. De tycker också att skolan borde uppmuntra 

vårdnadshavarna att ta ett större ansvar för sina barns skolgång. Nio av tio lärare ser 

vårdnadshavare som en tillgång för elevens lärande. Utifrån lärarnas perspektiv kan man 

urskilja två särskilda syften med föräldrasamverkan - informationssyftet samt 

motivationssyftet. Informationssyftet syftar till att informera om skolarbetet och läget i klassen 
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och motivationssyftet syftar till att motivera vårdnadshavarna att hjälpa sina barn med 

skolarbetet. Idag är föräldramötet den vanligaste formen för träffar med föräldrar sett över ett 

skolår (ibid).  

 

Som lärare är det viktigt att inkludera elevernas vårdnadshavare genom att skaffa sig kunskap 

om vårdnadshavarnas inställning till skola och kunskap, samt vad deras attityd till matematik 

är (Lundgren & Lökholm, 2006). Hur elevernas erfarenheter, tankar och kunskaper utvecklas 

beror mycket på vårdnadshavarnas inflytande och hur de överför sin kunskap. 

 

 

3.3.2.1 Partnerskapsprincipen 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11; Skolverket, 2018) 

står det att skolan ska präglas av samarbete med hemmen för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för eleven och ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Det knyter an till 

partnerskapsprincipen som har samarbete mellan vårdnadshavare och lärare som utgångspunkt. 

Partnerskapsprincipen handlar om brobyggande och samarbete (Skolverket, 2014). 

Övertygelsen om fördelarna med en nära samverkan mellan lärare och vårdnadshavare födde 

ideén om hem och skola som partners. Partnerskapsprincipen menar att skolan och hemmet har 

ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och förhållandet mellan de två parterna gagnar 

både samhället och den enskilde eleven (Eriksson, 2004). Partnerskapsprincipen 

uppmärksammar frågan om vilka överlappande intressen hem och skola har samt frågan om 

vad vårdnadshavare och skolpersonal med gemensamma ansträngningar tillsammans kan 

åstadkomma (ibid.). Elever bär med sig kunskaper och värden från skolan till hemmet och 

tvärtom och därför bör läraren se över vårdnadshavarnas roll och hur den kan spegla elevens 

skolgång. Vårdnadshavare ses som supportrar och representanter när de deltar i föräldramöten, 

deltar i klassrummet eller hjälper till med barnens hemläxor (Skolverket, 2014). Målet är en 

inkluderande gemenskap och för att uppnå det krävs det att synen på lärare och vårdnadshavare 

ses som ett gemensamt “vi” istället för två olika partner. Skolan, hemmet och samhället ska inte 

betraktas som skilda utan snarare ömsesidigt överlappande (ibid.). Relationen mellan lärare och 

vårdnadshavare har etablerats som en stark metafor för hur den goda relationen mellan lärare 

och vårdnadshavare ska formeras. Partnerskapsprincipen ingår i effektivitetsforskningen vars 

huvudsakliga fokus handlar om att hitta tekniker som kan effektivisera skolan (Eriksson, 2004). 

 

Swap (1993) har utvecklat fyra centrala element för partnerskapsmodellen. Det första elementet 

handlar om tvåvägskommunikation och att lärare och vårdnadshavarna ska dela på 

informationen om barnet i ett partnerskap. Det andra elementet betonar barns lärande i både 

hem och skola och det tredje elementet betonar vikten av ömsesidigt stöd mellan 

vårdnadshavare och lärare. Det fjärde elementet innebär ett gemensamt beslutfattande, vilket i 

sin tur gör att gränserna för lärares och vårdnadshavares traditionella roller och ansvar utmanas. 

Det andra elementet är av särskilt intresse för studien och kommer därför förklaras mer 

ingående.  
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Det andra elementet om samarbete mellan hem och skola bygger på idén om att lärandet kan 

förstärkas om vårdnadshavare deltar mer i skolan, samt att hemmet kan fungera som en 

stödjande miljö för elevernas lärande i skolan (Swap, 1993). Vårdnadshavare och lärare kan 

vara inblandade i och utanför klassrummet för att berika elevernas lärande på en rad olika sätt. 

Vårdnadshavare bidrar till elevers lärande genom att ha höga förväntningar och stödja lärandet 

som sker i skolan, samt genom att erbjuda kärlek, ledarskap, uppmuntran och vara närvarande. 

Vårdnadshavare som är delaktiga och hjälper till med läxorna bidrar också till elevernas 

lärande. Lärare som följer läroplanen och har starka relationer med eleverna skapar 

förutsättningar för optimal inlärning.  Det främsta syftet med det andra elementet är att ett 

partnerskap mellan hem och skola kan stödja och förbättra elevernas lärande (ibid.).  

 

 

3.3.3 Vårdnadshavare och digital teknik  
 

Vårdnadshavare har en stor roll i barnens liv och deras attityder gentemot digital teknik är 

bidragande faktorer till barnens syn på den (Lepičnik-Vadopivec, 2011). Vårdnadshavares 

matematiska ångest överför matematisk ångest till sina barn, vilket i sin tur påverkar barnens 

inställning till matematik negativt. Barnens största förebilder är deras vårdnadshavare och 

vårdnadshavarnas syn på matematik har en signifikant effekt på deras barn (Soni & Kumari, 

2015).  

 

Vårdnadshavare använder sig av regler för att begränsa och vägleda barnen i användningen av 

digitala medier. Reglerna gäller restriktioner på hur lång tid barnen använder digitala medier, 

vilka spel och program som tillåts samt begränsningar om vilken tid på dygnet som är lämplig 

för användning av medierna (Aarsand, 2011). En studie om förskolebarns användning av IKT 

i hemmet visar att 26% av barnen använder datorn till att spela pedagogiska spel själva eller 

tillsammans med ett annat barn. 21.9% spelar tillsammans med en vuxen och 52.1% av barnen 

spelar aldrig sådana spel. Det är en relativt hög siffra, i jämförelse med barn som använder 

datorn till att spela underhållande spel. Det är bara 28% av barnen som aldrig spelar 

underhållande spel på datorn (Konca & Koksalan, 2017).  

 

Frågan om skärmtid förekommer ofta kring föräldraskap och datorer. Hur ofta ska barnen få 

sitta vid datorn? Enligt Thoreson (2013) finns det inget svar på den frågan eftersom varje barn 

har sina unika förutsättningar och behov. Restriktionerna ska inte grundas i vad som gäller för 

kompisar eller andra bekanta. Vidare skriver Thoreson (2013) att som ansvarig vuxen kan det 

finnas anledning att inte bara fundera över hur mycket tid som tillbringas vid en skärm utan 

också till vad den tiden används. Kanske är det inte skärmtiden som ska begränsas, utan vissa 

specifika aktiviteter? Är det möjligt att begränsa all datoranvändning om det i själva verket är 

ett specifikt spel som stjäl tid och fokus? 

 

Det råder spridda åsikter bland vårdnadshavare huruvida digital teknik är bra för barn eller inte 

(Lepičnik-Vadopivec, 2011). I Aarsands studie (2011) om föräldrar och barns spelande, 

uttrycker en mamma att barn som spelar på playstation deltar i problematiska aktiviteter. Hon 

ser mer positivt på datorspelande än spelade på konsoler, med konsoler avses Gameboy och 
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Playstation. Mamman uttrycker att hon skulle föredra om hennes barn inte spelar digitala spel 

eller tittar på TV alls på vardagar, förutom när de används för skoluppgifter. En annan förälder 

i studien ser positivt på sonens spelande. Föräldern har en positiv inställning till spel av sportslig 

karaktär, men är emot våldsamma spel. Trots olika åsikter bland vårdnadshavare går det ändå 

att dra en generell slutsats. När vårdnadshavare talar om media och digital teknik som en del av 

utbildningen, upplevs det som något bra och positivt. Skolans auktoritet överskrider 

vårdnadshavares restriktioner för användandet av media eftersom skolan symboliserar något 

positivt och önskvärt (ibid.). 

 

En studie från Australien med syftet att undersöka användandet av IKT i 

matematikundervisningen i stads- och förortsskolor visar att elevernas attityd gentemot IKT är 

relativt lika mellan de olika skolorna (Loong, Doig & Groves, 2011). Vart skolan är benägen 

har ingen större betydelse, de är lika bra utrustade med digital teknik. Skillnaderna av IKT beror 

istället på andra effekter, såsom lärarens förtroende i att använda IKT. Studien visar även att 

vårdnadshavarna har en positiv inställning till IKT och att de använder samma applikationer 

hemma som eleverna använder i skolan (ibid.).  

 

Det har även påträffats andra skillnader mellan vårdnadshavares inflytande i landsbygds-, stads- 

och förortsskolor (Prater, Bermudez & Owens, 1997). Vårdnadshavare från förorts- och 

stadsskolor interagerade med lärare oftare än vårdnadshavare från landsbygden, medan 

vårdnadshavare från landsbygden oftare deltog på skolevenemang. En annan skillnad är 

vårdnadshavares delaktighet i läxläsningen. Det tycks vara vanligare att kolla sina barns läxor 

och begränsa sina barn att leka med vänner på landsbygden och i städer. En möjlig förklaring 

till detta resultat är, enligt Prater med kollegor (1997) den högre förekomsten av dubbla 

inkomster i förorterna, det vill säga att båda vårdnadshavarna jobbar och inte har samma tid att 

läsa läxor eller umgås. Vårdnadshavare från landsbygden begränsade inte tv-tittandet i lika stor 

utsträckning som vårdnadshavare från städer och förorten, vilket kan förklaras av det 

begränsade TV-utbudet som fanns tillgängligt i lantlig miljö när studien genomfördes (ibid). 

Även fast detta är en äldre studie är den relevant för att belysa tillgängligheten av digitala 

verktyg och hur det har förändrats de senaste tjugo åren.  

 

 

3.4 Teoretisk ram  
 

I arbetet har fenomenografisk ansats används som teoretisk ram. I detta avsnitt beskrivs 

fenomenografins grunder medan i metodavsnittet beskrivs hur teorin har använts i studien.  

 

 

3.4.1 Fenomenografi  
 

I början av 1970-talet hade en grupp från Göteborg universitet som ambition att förstå skillnader 

och likheter i människornas sätt att uppfatta och förstå aspekter av eller företeelser i 

verkligheten. Genom intervjuer försökte de beskriva och analysera hur människan uppfattade 

olika företeelser i sin omvärld. I analysarbetet kom begreppet ”uppfattning” att få en central 
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betydelse och intresset i gruppens forskning ändrades från att gälla inlärning till att mer gälla 

beskrivningar av människors uppfattningar av aspekter av omvärlden. Därmed uppkom 

begreppet fenomenografi 1981 av Ference Morton (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Studien utgår från fenomenografi som teoretisk ram. Teorin är en kvalitativ metod som 

fokuserar på hur omvärlden framträder i människans uppfattningar. Fenomenografi är ihopsatt 

av orden grafi som betyder beskriva och fenomen som betyder det som framträder (Stensmo, 

2002) och sammansättningen av de två delarna leder således fram till att fenomenografin 

”beskriver det som visar sig” (Starrin & Svensson, 1994). Uppfattningsbegreppet är det mest 

centrala begreppet inom fenomenografin. Syftet med att studera människors uppfattningar av 

något är att beskriva vad och hur något visar sig för någon och därför är det ingen tillfällighet 

att uppfattningsbegreppet består av en vad- och en hur-aspekt (Kroksmark, 2007). Man måste 

uppfatta vad något är innan man uppfattar hur något är. Valet av fenomenografi som teoretisk 

utgångspunkt grundar sig i ett intresse av att studera skillnaderna och likheterna i 

vårdnadshavares uppfattningar och attityder till digitalisering inom matematikämnet. 

 

Forskningsfrågor om verkligheten kan handla om hur verkligheten ser ut och varför den ser ut 

som den gör, eller kan forskningsfrågorna handla om hur människor uppfattar eller tänker kring 

denna verklighet. Fenomenograferna skiljer mellan ”vad något är” och ”vad något uppfattas 

vara” (Starrin & Svensson, 1994; Kroksmark, 2007). Fenomenografin fokuserar på det 

sistnämnda. Fenomenografin strävar efter att bilda kunskap om den konkret uppfattade 

verkligheten (Kroksmark, 2007), eller som i denna studie få kunskap om vardagsnära 

uppfattningar för att beskriva den pedagogiska verkligheten. 

 

 

3.5 Förankring i lagar och förordningar 
 

Sedan 2017 är programmering obligatoriskt i grundskolan och ett mål i läroplanen. Numer ska 

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i programmering för att 

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

presentera och tolka data (Skolverket, 2018). Vidare står det att ”Alla elever ska ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 

förstå risker samt kunna värdera information” (Skolverket, 2018, s. 8). Genom att införa 

programmering som ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen tydliggjordes skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna i styrdokumenten innebär 

bland annat att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik 

(Sveriges regering, 2017). Skolverket (2017) kommenterar programmeringens formulering i 

läroplanen som att det handlar om hur tydliga stegvisa instruktioner och symboler kan användas 

för att få en dator att utföra en uppgift. “I de lägre årskurserna handlar det om att utveckla en 

grundläggande förståelse för programmering, främst utifrån konkreta situationer, för att med 

ökad kunskap och erfarenhet kunna använda programmering som ett verktyg i matematik” (s. 

22). Tillgång och användning av digitala verktyg i dag varierar bland Sveriges skolor 

(Utbildningsutskottet, 2016) vilket således kan ifrågasättas eftersom ”Alla ska, oberoende av 
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geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag” (SFS 2010:800, 1 

kapitel, 8 §). 

 

Europeiska unionen (EU) har tagit fram rekommendationer om vilka nyckelkompetenser som 

krävs för att anpassa sig i en snabbt föränderlig värld. Digital kompetens är en av 

nyckelkompetenserna och utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg 

samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital 

kompetens innefattar kunskaper att söka information samt kommunicera, färdigheter att 

använda digitala verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen 

innebär i samhället med dess möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen 

(Utbildningsutskottet, 2016).  

 

I skollagen står det att “Vårdnadshavare för barn i förskola och för elever i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas 

möjlighet till inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800, 4 kapitel, 12§). Det innebär att 

vårdnadshavare har rätt att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Vidare uttrycker skollagen 

“Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, 

eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §” (SFS 2010:800, 4 kapitel, 13§). Det är 

rektorn som ansvarar för att det finns forum för samråd. Även läroplanen (Lgr11; Skolverket 

2018) nämner skolan och hemmets gemensamma ansvar för samarbete och att tillsammans 

utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och informera 

vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, samt hålla sig 

informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet 

(ibid.).  

 

 

4 Metod 
 

Studien bygger på en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag. Här beskrivs studiens 

uppbyggnad samt hur analysmetoden används i arbetet. 

 

4.1 Urval 
 

Verksamma lärare i årskurs två från tre grundskolor i en kommun belägen i norra Sverige var 

kontaktade för att undfå information om studien. Efter medgivande från lärarna besöktes 

skolorna för att dela ut enkäterna till eleverna att ta hem till vårdnadshavarna. Studien vänder 

sig till skolor med olika omfattning för att belysa eventuell skillnad i vårdnadshavares syn på 

digitalisering mellan skolor. En av skolorna är belägen i stadskärnan med 450 elever, från 

förskoleklass till årskurs 9. Skolan är nybyggd och öppnades 2017, vilket gör skolan till modern 

och bra utrustad med digitala verktyg. Majoriteten av eleverna kommer från familjer med god 

socioekonomisk bakgrund. Den andra skolan är en mångkulturell skola med 375 elever, från 

förskoleklass till årskurs 9. Skolan, som är belägen i ett samhälle, genomgick en omfattande 

renovering 2016. Många familjer har inte uppehållstillstånd eller arbetstillstånd vilket gör att 
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den socioekonomiska bakgrunden ser väldigt olika ut bland eleverna. Den sista skolan är 

belägen i en by med cirka 90 elever, från förskoleklass till årskurs 5. Det är en äldre skola där 

elevernas familjer tillhör medelklassen.  

 

Studien förhåller sig till den fenomenografiska teorin under hela arbetet, inklusive i urvalet av 

respondenter. Fenomenografiska undersökningar har krav på variationsbredd vilket innebär att 

respondenterna har olika erfarenheter av den företeelse som utgör studiens fokus, att det finns 

skillnader i ålder och att de kommer från olika skolor samt att det finns variation i fråga om 

utbildningsbakgrund (Starrin & Svensson, 1994). Samtidigt visar en studie från Australien 

(Loong et al., 2011) att skillnaden mellan skolor i IKT beror på lärarens förtroende i att använda 

IKT i undervisningen, därav mitt val att kontakta vårdnadshavare från olika skolor.  Även om 

förtroendet bland lärare från samma skola kan variera, har de åtminstone (oftast) genomgått 

samma utbildning med uppdrag från arbetsgivaren, samma budget att utgå från samt lika 

utrustning att tillgå. Genom urvalet från olika skolor innebär att dessa lärare kan ha helt olika 

förutsättningar och i sin tur har vårdnadshavarna helt olika erfarenheter. Genom att studien 

vänder sig till vårdnadshavare med olika erfarenheter av digitalisering i skolan finns 

förhoppningar på ett mer trovärdigt resultat. Samma studie (ibid.) visar att stadsskolor och 

förortsskolor är lika bra utrustade med digital teknik, men av egen erfarenhet av digitalisering 

har stadsskolor bättre tillgång till digital utrustning än vad mindre skolor har.  Av den 

anledningen valdes respondenter från en stadsskola, en skola i ett mindre samhälle samt från en 

byaskola.  

 

 

4.2 Datainsamling 
 

Relationen mellan skola och vårdnadshavare är av avgörande betydelse för elevens möjligheter 

till utveckling och lärande och för kvalité och likvärdighet i skolan. Det finns olika former för 

föräldrasamverkan: medialiserande, förrättsligande och byråkratiserande. Medialiserande är 

genom webbsidor, bloggar och mail. Förrättsligande genom stöd i lagar, konventioner och 

förordningar. Det kan vara att en vårdnadshavare har anmält skolan till skolinspektionen. 

Byråkratiserande är genom blanketter, enkäter och formulär (Harju & Tallberg-Broman, 2013). 

Studien använder byråkratiserande enkäter som form för föräldrasamverkan. 

 

Enligt Trost och Hultåker (2007) är kvalitativa och kvantitativa studier lika mycket värda och 

kan användas i kombination med varandra, vilket görs i denna studie. För att få in data har en 

kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag använts. Enkäter används för att få in större 

mängd data som ger en bredare bild av vårdnadshavarnas attityd angående digitala 

undervisningsmetoder i matematik (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012) samtidigt 

som studien bygger på den kvalitativa teorin fenomenografi. 

 

Det är vanligast med kvalitativa undersökningar inom humanvetenskapen när syftet är att 

studera människors uppfattningar och upplevelser.  I kvalitativa undersökningar vill man ofta 

nå förståelse och inte förklara eller förutsäga skeenden som vanligtvis karakteriserar 

kvantitativa undersökningar (Backman et al., 2012). Trots detta, valdes kvantitativ 
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forskningsmetod eftersom vårdnadshavare är en väldigt otillgänglig målgrupp att intervjua. Få 

vårdnadshavare har tid eller intresse att stanna kvar efter jobbet för att besvara frågor. Eftersom 

programmering numer är obligatoriskt och digitalisering blir alltmer vanligare i skolan är det i 

studiens intresse att få input från fler vårdnadshavare med olika erfarenheter, istället för från 

några få vårdnadshavare som den kvantitativa undersökningen hade inneburit. Ofta pratar man 

om kvantitativ och kvalitativ metod som två skilda metoder. Backman med kollegor (2012) 

problematiserar detta synsätt eftersom en kvantitativ undersökning kräver tolkningar och en 

kvalitativ undersökning kräver frågor som typen ”hur många?” och ”hur mycket?” Ibland 

behöver en studie både kvantiteter och kvaliteter, och så var fallet i denna studie. Till studien 

valdes kvantitativ metod för datainsamling och kvalitativ metod som teoretisk utgångspunkt. 

 

 

4.2.1 Enkät 
 

Det fanns två relevanta metoder att välja mellan - enkäter eller intervjuer. Enkäter valdes till 

denna kvantitativa studie. Bedömningen gjordes att vårdnadshavares attityd till digitala verktyg 

i ämnet matematik skulle ge mer trovärdighet genom korta svar än intervjuer med färre 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare är en väldigt otillgänglig målgrupp att intervjua då få 

vårdnadshavare har tid eller intresse att stanna kvar efter jobbet för att besvara frågor, vilket är 

ytterligare en anledning varför enkäter valdes som datainsamling. Kvantitativ forskning är 

mätbar och går att representera i siffror (Backman et al., 2012). 

 

En individs attityd står för något mer än att individen “tycker” något om någonting. Eftersom 

studien intresserar sig av individens “syn på” kan det undersökas genom frågeformulär, istället 

för genom attitydformulär (Patel & Davidson, 2011). I ett frågeformulär är frågornas ordning 

viktig. Frågorna ska inte vara om vartannat eller innehålla för långa frågeformuleringar (Trost 

& Hultåker, 2007). Backman med kollegor (2012) poängterar vikten av frågornas formulering 

för att respondenterna ska förstå frågorna, samt att enkäten ska uppnå det syfte som efterfrågas. 

Om ett av sätten att besvara frågor används i allt för stort bruk tröttar den som ska svara och 

därför bara svarar på måfå (Trost & Hultåker, 2007), därför är enkäten konstruerad med både 

bundna och öppna svarsalternativ. Trost och Hultåker (2007) rekommenderar en öppen fråga 

som sista fråga, där den svarande kan skriva vad som helst i anslutning till undersökningen. 

 

 

4.2.1.1 Enkätfrågorna 

 

Frågorna i enkäten är skapade utifrån syftet och frågeställningarna. Enkäten är konstruerad med 

bundna samt öppna svarsalternativ (se bilaga 2). Bundna svarsalternativ är lätta att besvara och 

lätta att bearbeta, men de styr tanken hos den som svarar. En öppen fråga ger stor frihet för de 

som svarar att formulera sig med egna ord, men är svår att bearbeta (Kylén, 2004). Majoriteten 

av frågorna består av bundna svarsalternativ för att kunna sammanställa resultatet i 

stapeldiagram. Vidare förklaras enkätens utformning mer ingående. 
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“Vilken syn har vårdnadshavare på digitala verktyg i ämnet matematik?” 

Detta är studiens övergripande forskningsfråga. Till denna forskningsfråga tillhör följande 

enkätfråga: “Tycker du att matematiska appar är ett värdefullt verktyg för ditt barns lärande?” 

Frågan är bunden med svarsalternativen ”ja” ”ibland” och ”nej”. Det är en ledande fråga 

eftersom inställningen till matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg för barns 

lärande är avgörande hur de förhåller sig till datorer/iPad hemma samt synen på digitala verktyg 

som inkluderande i undervisningen. Det är dessvärre en bred fråga och ger inte svar på hur 

vårdnadshavarna förhåller sig till digitala verktyg i ämnet matematik, därför har den 

övergripande frågan två underfrågor som besvarar studiens syfte på ett djupare plan. 

 

“Hur ser vårdnadshavarna på digital undervisning i ämnet matematik på lektionstid?” 

Studiens andra forskningsfråga berör vårdnadshavarnas syn på digital undervisning i ämnet 

matematik på lektionstid. För att besvara forskningsfrågan ställdes följande enkätfrågor “Jag 

upplever att mitt barn är mer motiverad till att räkna matematik i en app istället för i den fysiska 

matematikboken” och “Jag tycker att datorer under matematikundervisningen i skolan är en 

resurs för barnen”. Frågorna har halvöppna svarsalternativ. Halvöppna svarsalternativ innebär 

möjligheten att välja ett bundet svarsalternativ och motivera det. Till frågorna tillhör 

svarsalternativen ”ja, därför att..”, ”ibland, därför att..” och ”nej, därför att..”. Även “Jag är 

medveten om vilka digitala verktyg som används under matematikundervisningen i skolan” är 

en enkätfråga som hör samman till denna forskningsfråga. Denna fråga är av bunden karaktär 

med svarsalternativen ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” och ”instämmer inte”. Enligt 

Loong med kollegor (2011) används samma applikationer hemma som i skolan, men det 

förutsätter såklart att vårdnadshavarna vet vilka applikationer som används.  

 

“Vad är vårdnadshavarnas inställning till matematiska digitala verktyg gentemot övriga spel 

i hemmet?” 

Datorns befintlighet i hemmet är av studiens intresse eftersom vårdnadshavares syn på och 

förhållande till digital teknik påverkar barnens egen syn på den (Lepičnik-Vadopivec, 2011). 

Studiens tredje forskningsfråga vill synliggöra datorn/iPads tillgänglighet i hemmet och om 

vårdnadshavarnas restriktioner mot datoranvändningen ändras beroende på vad datorn används 

till. Det knyter an till frågan om skärmtid och hur ofta barnen ska få sitta vid datorn. Enligt 

Thoreson (2013) är det inte skärmtiden som ska begränsas, utan vissa specifika aktiviteter. “På 

vilket sätt är de befintliga datorer/iPads tillgängliga för barnen i hemmet?”  och “Ändras dina 

restriktioner mot datoranvändningen beroende på om barnet spelar ett matematiskt spel, 

gentemot övriga spel som inte är skolrelaterade?” hör samman med studiens tredje 

forskningsfråga. Båda enkätfrågorna är bundna med varierande svarsalternativ. Frågan om 

dators befintlighet har ”fri tillgång”, ”tidsbegränsad”, ”vid spel av färdighetsträning av 

skolämnen” och ”inte alls” som svarsalternativ, medan den andra frågan har ”ja”, ”ibland” och 

”nej” som svarsalternativ. För att synliggöra hur datorn/iPad används i hemmet gavs 

respondenterna möjlighet att formulera sitt svar i en öppen fråga. Svaren på öppna frågor styr 

den som svarar mindre än de med givna svarsalternativ (Kylén, 2004). 
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4.3 Fenomenografisk ansats som analysmetod 
 

I analysarbetet har fenomenografisk ansats använts som metod. Fenomenografin är en kvalitativ 

forskningsansats och därmed fick den kvantitativa enkätstudien kvalitativa inslag. En 

fenomenografisk undersökning handlar om att identifiera uppfattningar och att beskriva 

variationer av uppfattningar (Starrin & Svensson, 1994). Fenomenografin syftar inte till att 

finna teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter, eftersom människors uppfattningar kan 

variera (Patel & Davidson, 2011). En central utgångspunkt för fenomenografin är att det inte 

finns ett rätt eller lämpligt svar (Starrin & Svensson, 1994) och av den anledningen innehåller 

enkäten några halvöppna svarsalternativ. Halvöppna svarsalternativ innebär möjligheten att 

välja ett fast svarsalternativ och motivera det. Resultaten presenteras i form av diagram och 

text. Analysarbetet utgår från fenomenografins fyra steg och därmed reflekteras 

respondenternas svar med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen. Syftet med stegen är 

att läsa och sortera materialet tills mönster blir tydliga (Patel & Davidson, 2011). 

 

Första steget är att bekanta sig med data för att skapa ett helhetsintryck. Den insamlade empirin 

analyserades och sorterades systematiskt för att sedan skapa diagram för att på ett överblickbart 

sätt synliggöra resultatet av frågor med fasta svarsalternativ. Diagrammen tillsammans med de 

förtydligande texterna ger läsaren en bild av helheten. Andra steget handlar om att 

uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, för att sedan kunna kategorisera och sortera 

respondenternas utsagor. Tredje steget innefattar att kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier. Eftersom utfallen är kategoriserade under gemensamma rubriker 

baserat på likheter och skillnader, är frågorna inte kategoriserade i samma ordning som de var 

i enkäten (se bilaga 2). Sista steget innebär att de olika frågorna organiseras i relation till 

varandra. Detta steg görs i andra delen av resultatavsnittet. 

 

Den fenomenografiska innehållsanalysen har varit ett stöd när sammanställningen genomförts. 

Avsikten med den fenomenografiska ansatsen var att synliggöra de variationer av uppfattningar 

som vårdnadshavarna hade kring frågeställningarna. Fenomenografin är en ansats som används 

för att hantera frågeställningar som är betydelsefulla för förståelse och lärande i en pedagogisk 

miljö (Marton & Booth, 2000). Den fenomenografiska ansatsen som analys svarade mot syftet 

att belysa vårdnadshavares syn på digitala undervisningsmetoder i ämnet matematik. Under 

hela analysen har det transcendentala egot varit centralt för att analysen inte ska färgas av 

forskarens egna tankar och värderingar. 

 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
 

Resultaten sammanfattades med diagram som gjordes i Google kalkylark. En stor fördel med 

Google Kalkylark är att det är gratis och ändringarna sparas automatiskt. Programmet är 

lättarbetat och gjorde det möjligt att presentera resultaten i staplar på ett tydligt och 

lättöverskådligt sätt. 
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Enkäterna skrevs ut och delades ut till eleverna att ta hem till vårdnadshavarna. Alternativet var 

att maila ut enkäterna till klassläraren som i sin tur vidarebefordrar till vårdnadshavarna. Ur 

miljöperspektiv hade det varit ett bättre alternativ med tanke på allt papper som förbrukats i 

samband med utskriften. Däremot blir svarsfrekvensen ofta lägre vid webbenkäter eftersom det 

är lättare att glömma bort ett mail i datorn än ett papper som ligger synligt på bordet (Trost & 

Hultåker, 2007). Den främsta förändringen som möjligtvis skulle innebära ett lägre bortfall är 

en bättre planering av tiden. Enkäterna lämnades fyra dagar före sportlovet och hämtades igen 

två dagar efter sportlovet, vilket misstänks vara orsaken till det relativt stora bortfallet. Många 

familjer åker bort under lovet och tar paus från skolarbetet. De har helt enkelt inte prioriterat 

att besvara enkäten.  

 

I enkäterna framkom det inte hur skolan involverar vårdnadshavarna i arbetet med digitala 

verktyg. Ett antal kompletterande intervjuer kunde bidragit med mer information angående det. 

Tiden medgav dock inte detta. 

 

 

4.4.1 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier och hänger samman med frågornas 

formulering och enkätens utseende. Reliabilitet syftar på undersökningens tillförlitlighet och 

om mätningen visar på hur det verkliga förhållande egentligen ser ut. Om de svarande kan se 

andras svar eller på annat sätt påverkas av omgivningen, kan svaren och därmed utfallet av 

studien påverkas och studien får då låg reliabilitet. Hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Kylén, 

2004). Vid en enkätstudie har forskaren liten chans att i förväg kontrollera enkätens 

tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). Reliabilitet kontrolleras genom att upprepa 

datainsamlingen som då ska ge samma resultat varje gång. Data om åsikter, upplevelser och 

känslor kan variera men ändå vara reliabla om de pekar åt samma håll (Kylén, 2004). 

 

För att reliabiliteten ska höjas måste man försäkra sig om att frågornas formulering inte går att 

missuppfatta, detta görs lättast genom att låta enkäten prövas på en testgrupp (Patel & 

Davidson, 2011). Före enkäten lämnades till respondenterna tilläts tio testpersoner med varierad 

ålder och utbildning fylla i enkäten och ge feedback innan den gavs ut till respondenterna. 

Frågorna i enkäten är skrivna med enkla ord och meningar som är lätta att förstå, vilket minskar 

risken för missuppfattning (ibid.). För att öka studiens reliabilitet hade enkäten kunnat ges ut 

till fler respondenter för att få in fler svar, eftersom hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Kylén, 

2004).  

 

Med validitet menas att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta (Trost & Hultåker, 2007) 

det vill säga värdet av de uppgifter vi får in (Kylén, 2004). Om frågeformuläret innehåller 

negationer eller krångliga ord är risken stor för missuppfattningar av frågorna och då är 

validiteten låg. Studien anses ha hög validitet då frågorna i enkäten är skapade utifrån syftet 

och frågeställningarna. Respondenternas svar gav således svar på̊ frågeställningarna. För att 

minimera uteblivna svar hade ett “vet ej/övrigt” alternativ underlättat för de respondenter som 

är opartisk i frågan eller inte tycker att någon av svarsalternativen passar deras åsikter. Enligt 
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Trost och Hultåker (2007) råder olika meningar kring denna form av alternativ i en enkät. 

Många menar att alltför många anger detta alternativ som svar för att slippa ta ställning och 

därför bör det inte finnas med i enkäten, medan andra menar att om informanterna inte kan ta 

ställning har de rätt att uttrycka det. Till denna enkät hade förmodligen ett sådant alternativ varit 

bra för att öka svarsfrekvensen på enskilda frågor samt öka validiteten ytterligare. I fråga elva 

tillfrågades respondenterna om de hade något att tillägga. Då svarsfrekvensen var låg på denna 

fråga dras slutsatsen att enkätens utformning möjliggjort för respondenterna att komma till tals 

med hjälp av de föregående frågorna i enkäten.  

 

 

4.5 Forskningsetiska principer  
 

Vetenskapsrådet (2002) har framtagit fyra etiska aspekter med syfte att vägleda forskaren i sitt 

ansvarstagande samt skydda uppgiftslämnarna mot olämplig insyn. Dessa fyra aspekter är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

enkätstudien har dessa aspekter tillämpats. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Missivbrevet som delas ut i samband med enkäterna informerar mitt namn samt 

institutionsanknytning, undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att 

respondenterna är anonyma.   

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten 

returneras ifylld. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på̊ ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet framgår det var 

forskningsresultatet kommer att offentliggöras.   

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet upplystes respondenterna om att 

enkäterna bara kommer att användas för denna studie. 

 

 

4.5.1 Missivbrevet 
 

Eftersom enkäter inte möjliggör för följdfrågor eller förtydliganden, är missivbrevet en viktig 

del av enkäten. Ett missivbrev är det första respondenten möts av och ska därför se inbjudande 

ut och innehålla viktig information. Ett kort och tydligt missivbrev ökar chansen att få in fler 

svar och därför har det lagts ner mycket tid på enkätens missivbrev (Se bilaga 1). Läsaren ska 

se vilken institution som enkäten kommer från, syftet med enkäten samt vad enkäten kommer 
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att användas till. Det är även viktigt att poängtera enkätens anonymitet och att ingen kommer 

att kunna igenkännas i redovisningen av resultaten (Trost & Hultåker, 2007). Missivbrevet ska 

innehålla ett telefonnummer dit informanterna kan vända sig vid frågor och ytterligare 

upplysningar (ibid.). Istället för telefonnummer angavs mailadress, men ingen har hört av sig 

vilket tolkas som en bekräftelse på att missivbrevet tillsammans med enkätens utformning 

besvarade respondenternas frågor och möjlighet till att komma till tals. 

 

 

5 Resultat 
 

Resultatet redovisas i form av diagram samt text. Diagrammen visar variationen av 

respondenternas svar. Diagrammen samt tolkningar av respondenternas svar förklaras i texten. 

Texterna redovisar även de öppna frågornas resultat. Resultatet har avrundats till hela procenttal 

genomgående i resultatdelen.  

 

 

5.1 Bortfall 
 

Enkäten gavs ut till 83 elever att ge till vårdnadshavarna. 48 enkäter samlades in och därav ett 

bortfall på 35 respondenter. 

 

En av de utvalda skolorna är mångkulturell, vilket kan vara en anledning till den relativt låga 

svarsfrekvensen. Denna skola valdes för att belysa eventuell skillnad mellan en mångkulturell 

skola och en icke mångkulturell skola. Det stora bortfallet på 52 procent från denna skola kan 

bero på det faktum att det finns mycket språksvårigheter som gjorde att många vårdnadshavare 

på denna skola inte besvarade enkäten.  

 

 

5.2 Ålder 
 

Figur 1 visar respondenternas ålder. Respondenternas ålder är en viktig del av empirin då det 

bidrar till att få en inblick i deras bakgrund och synliggöra eventuella samband mellan 

respondenternas ålder i förhållande till synen på digitala verktyg. 6% av respondenterna utgör 

åldersgruppen 29-30 år samt 50-59 år. Åldersgruppen 30-39 år utgör 54% och 40-49 år utgör 

33% av respondenterna.  
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Figur 1 Åldersfördelning 

 

 

5.3 Respondenternas restriktioner till digitala verktyg i hemmet 
 

Figur 2 och 3 omfattar frekvensen av datoranvändningen i hemmet. 79% anger att de 

tidsbegränsar användandet av datorer/iPad medan 21% anger att datorerna är fritt tillgängliga. 

Ingen respondent förbjuder datorer eller tillåter endast spel med färdighetsträning av 

skolämnen. Figur 2 visar att 56% ändrar restriktioner mot datoranvändandet beroende på om 

det är ett matematiskt spel, gentemot övriga spel som inte är skolrelaterade. 25% svarar att 

ibland och 21% svarar att de inte ändrar restriktionerna. 

 

 
Figur 2 Datorns befintlighet 
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Figur 3 Restriktioner mot datoranvändning 

 

 

5.4 Datorer som verktyg och resurs 
 

54% av respondenterna anser att matematiska applikationer är ett värdefullt verktyg och 33% 

anser att det ibland är ett värdefullt verktyg. 8% tycker inte att matematiska applikationer är ett 

värdefullt verktyg för barnens lärande.  Liknande siffror återfinns på figur 5, om datorer under 

matematikundervisningen i skolan är en resurs för barnen. 54% har svarar ja och 35% ibland. 

8% av respondenterna ser inte datorer som en resurs för barnen. De som svarat ja förtydligar 

att datorer ligger i tiden och ett standardinslag i verkligheten samt att barnen upplever digitala 

verktyg som roligare och mer stimulerande. De respondenter som svarat ibland instämmer med 

ovanstående positiva aspekter men tillägger att datorer är ett bra komplement till traditionell 

undervisning. De uttrycker att variation är det bästa. De som inte ser datorer som en resurs 

hänvisar till forskning i området som visar på liten eller ingen effekt. 
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Figur 4 Datorn som verktyg 

 

 
Figur 5 Datorer som resurs 

 

 

 

5.5 Respondenternas kunskap och medvetenhet om digitala verktyg 
 

46% av respondenterna anser att de har den kunskap som krävs för att på ett meningsskapande 

sätt introducera och stödja barnen i deras utveckling genom datoranvändande. 42% svarar 

delvis och 10% svarar instämmer inte. Däremot anser endast 15% av vårdnadshavarna vara 

medveten om vilka digitala verktyg som används under matematikundervisningen i skolan, 

medan hela 40% anser sig inte vara medveten om detta. 
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Figur 6 Datakunskap hos respondenterna 

 

 

 
Figur 7 Respondenternas medvetenhet om digitala verktyg i matematikundervisningen 

 

 

5.6 Respondenternas uppfattning om barnens motivation till ämnet 

matematik 
 

På frågan om respondenterna upplever att barnen är mer motiverad till att räkna matematik i en 

applikation istället för i den fysiska matematikboken gavs de möjlighet att förtydliga sitt svar. 

De som svarat ja menar att matematiska spel på iPad/dator ökar koncentrationen och är lättare 

motoriskt eftersom eleverna slipper använda penna. Barnen upplever spelen roligare när spelen 

ofta ger direkt belöning och visar tydlig mätbar utveckling. De respondenter som svarat ibland 

uttrycker att digitala spel kan motivera barnen, men att motivationen inte håller så länge. De 
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förespråkar för en varierad matematikundervisning. Det vanligaste svaret från respondenter 

som svarat nej är att det inte har någon betydelse om det är matematik i digital form eller i en 

bok, barnen är lika motiverad oavsett. 

 

 

Figur 8 Motivation till matematik bland barnen 

 

 

5.7 Hur matematik används på dator/iPad i hemmet 
 

Klockan och multiplikationstabellen är det vanligaste svaret på hur matematik används på 

datorn/iPad tillsammans med barnen. 17% av respondenterna använder dator/iPad för att träna 

på multiplikationstabellen och 10% för att träna på klockan. Många respondenter besvarar 

denna fråga när matematiska digitala verktyg används tillsammans med barnen snarare än hur.  

  

“Vi har haft olika appar och peppat att använda före Netflix eller 

Musically” 

 

“Använder det främst när barnet är hemma i sjukdom” 
 

 “Det används som komplement när vi föräldrar inte har möjlighet att 

själva öva med barnet” 

  

De beskriver att dator/iPad används när barnet är hemma i sjukdom, som komplement när de 

inte har möjlighet att själva öva med barnet, som komplement till matematikboken samt som 

ett krav innan barnen tillåts använda andra nöjessidor. 29% av respondenterna besvarade inte 

denna fråga. 
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5.8 Respondenternas tillägg 
 

Trost och Hultåker (2007) rekommenderar en öppen fråga som sista fråga, där den svarande 

kan skriva vad som helst i anslutning till undersökningen. Tio respondenter (21 %) besvarade 

enkätens sista fråga ”Finns det något annat du anser är viktigt att tillägga?”.  De respondenter 

som besvarade frågan nyttjade raderna till att förtydliga sina tidigare formulerade svar. Det 

mest återkommande tillägget var att respondenterna tycker att datorer bör ses som ett 

komplement till den traditionella matematikundervisningen. En respondent som inte ser 

matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg motiverar sitt svar 

 

”Barn som sitter för mycket kan få nackproblem, bli aggressiv, få sömnproblem, svårt att lösa 

konflikter och tycka att många andra aktiviteter är tråkiga” 

 

En respondent svarar att digitala resurser underlättar enormt för deras barn då barnet har 

motoriska och kognitiva svårigheter.  

 

“Digitala resurser underlättar enormt för vårt barn som har motoriska (och 

kognitiva svårigheter!) Funkar mycket bättre än en fysisk bok” 

  

Två respondenter som besvarat frågan var negativa mot digital teknik i undervisningen. Dessa 

uttrycker oro för att datoranvändningen ska distrahera eleverna och leda fokus till annat än 

själva matematiken, samt att datorer gör så att eleverna slipper prestera själva och nöjer sig vid 

att bli matade av datorn.  

“Jag anser att datoranvändningen i skolan, åtminstone i de högre 

årskurserna, mest distraherar eleverna och låter dem syssla med annat utan 

att lärarna märker det. Hellre fler lärare än fler datorer!”  

 

”Barnen nöjer sig vid att matas av datorn och behöver ej prestera själv!” 

 
En respondent ifrågasätter studiens relevans och menar på att om forskning pekar på att datorer 

i undervisningen har en positiv effekt så är forskningsfrågan klar och besvarad. 

”Det är vår övertygelse att skolan ska basera sin undervisning på 

vetenskaplig grund snarare än marknadsekonomiskt nycker. Min fråga blir 

därför vad föräldrars åsikt om matteappar har för relevans? Forskning 

borde ligga till grund för vilka metoder som används i skolan. Om det finns 

sådan forskning som entydigt och tydligt pekar på en positiv effekt så är 

frågan klar och besvarad” 
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5.9 Resultatet i relation till varandra 
 

I linje med det sista steget i den fenomenografiska ansatsen kommer detta avsnitt organisera 

resultatet i relation till varandra.  I figur 9, 10 och 11 representerar varje skola 100%.  

 

 

5.9.1 Förhållandet mellan ålder och synen på digitala verktyg i ämnet 

matematik 
 

I linje med det sista steget i den fenomenografiska ansatsen har respondenternas ålder (se figur 

1) och syn på digitala verktyg (se figur 4) jämförts för att belysa eventuella samband. I 

åldersgruppen 29-30 år anser 66% att matematiska applikationer är ett värdefullt verktyg för 

sitt barns lärande. 33% i samma åldersgrupp tycker inte det. Lika siffror återfinns i 

åldersgruppen 50-59 år. Åldersgruppen 30-39 år svarar 50% ja och 12% svarar nej. Övriga 38% 

i samma åldersgrupp svarar ibland. I åldersgruppen 40-49 år svarar 62% ja, 19% svarar ibland 

och 6% svarar nej. Eftersom åldersgruppen 30-39 år och 40-49 år är överrepresenterad är 

siffrorna inte rättvisande i förhållande till åldersgruppen 20-29 år och 50-59 år. Däremot 

representerar åldersgruppen 20–29 år och 50–59 år lika stor urvalsgrupp och eftersom resultatet 

visar lika mellan dessa grupper är slutsatsen att vårdnadshavarnas ålder har inget att göra med 

synen på matematiska verktyg för barnens lärande. 

 

 
Figur 9 Förhållandet mellan ålder och digital syn 
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5.9.2 Respondenternas medvetenhet om digitala verktyg i ämnet matematik  
 

Från resultatet att avläsa verkar få vårdnadshavare vara medveten om vilka digitala verktyg 

som används under matematikundervisningen i skolan. 64% av vårdnadshavarna från 

byaskolan svarar att de inte är medveten om vilka digitala verktyg som skolan använder och 

40% av vårdnadshavarna från samhället avger samma svar. 25% av vårdnadshavare från 

stadsskolan är inte heller medveten om detta. Resultatet visar att vårdnadshavare från 

stadsskolan tycks vara mer medveten om vilka digitala verktyg som används under 

matematikundervisningen jämfört med vårdnadshavare från samhälle- och byaskolan. 

 

 
Figur 10 Respondenternas medvetenhet om digitala verktyg i matematikundervisningen 

mellan skolorna 

 

 

5.9.3 Respondenternas syn på matematiska applikationer mellan skolorna 

 
Vårdnadshavarnas syn på matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg mellan de olika 

skolorna har jämförts för att belysa eventuell skillnad. På stadsskolan svarar 92% ja eller ibland, 

jämfört med skolan belägen i ett samhälle där 72% anser att matematiska appar (ibland) är ett 

värdefullt verktyg. Samtliga från byaskolan har svarat ja eller ibland. Resultatet visar att 

byaskolan har mest positiv syn på matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg medan 

skolan belägen i ett samhälle representerar störst procentandel med negativ syn på matematiska 

applikationer som ett värdefullt verktyg. Från enkätsvaren att avläsa beror den negativa 

inställningen på rädsla för att digitala verktyg ska bidra till nackproblem, sömnproblem, 

stillasittande och aggressivt beteende. 

 



 28 

 
Figur 11 Responderas syn på matematiska applikationer 

 

 

5.9.4 Mångkulturell skola i förhållande till övriga skolor 
 

En av de utvalda skolorna är mångkulturell. Denna skola valdes för att belysa eventuell skillnad 

mellan en mångkulturell skola och skolor med mindre andel mångkulturella elever angående 

vårdnadshavares syn på digitala undervisningsmetoder i ämnet matematik. Från resultatet att 

avläsa kommer 3 av 4 respondenter som inte ser matematiska appar som ett värdefullt verktyg 

för barnets lärande, från den mångkulturella skolan. En respondent har förtydligat sitt svar och 

menar att datorer är dåligt för barnens hälsa och välmående. 4 av 5 respondenter som inte anser 

ha den kunskap som krävs för på ett meningsskapande sätt introducera och stödja barnen i deras 

utveckling genom datoranvändande kommer också från den mångkulturella skolan. Enkäterna 

ger inte tillräckligt med empiri för att tolka utfallet. Här hade ett antal kompletterande intervjuer 

bidragit med mer information för att kunna bilda en tydligare tolkning kring resultatet. Förutom 

dessa resultat går det inte att belysa någon signifikant skillnad mellan den mångkulturella och 

de övriga skolorna. 
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Figur 12 Mångkulturell skola i förhållande till övriga skolor angående datakunskap 

 

 
Figur 13 Mångkulturell skola i förhållande till övriga skolor angående dator som resurs 

 

 

5.10 Resultatsammanfattning 
 

De flesta vårdnadshavare (79%) tidsbegränsar barnens tillgänglighet till datorer/iPad. Det är 

ungefär lika vanligt att vårdnadshavare ändrar restriktioner mot datoranvändningen beroende 

på vad barnen använder datorn till, som det är vårdnadshavare som inte eller ibland ändrar 

restriktionerna. De allra flesta vårdnadshavare (54%) tycker att matematiska applikationer är 

ett värdefullt verktyg och att datorer under matematikundervisningen i skolan är en resurs för 



 30 

barnen. Många vårdnadshavare förtydligar dock att digitala verktyg bör fungera som 

komplement till den traditionella undervisningen och poängterar att digitala verktyg inte får ta 

över undervisningen helt och hållet.  

 

Det är ungefär lika många vårdnadshavare som upplever att barnen är mer motiverad till att 

räkna matematik i en applikation istället för i den fysiska matematikboken, som vårdnadshavare 

som inte upplever det. De vårdnadshavare som inte upplever någon skillnad i barnens 

motivation menar främst att det inte har någon betydelse om det är matematik i digital form 

eller i en bok, barnen är lika motiverad oavsett.  

 

Majoriteten av vårdnadshavarna (46%) anser sig ha den kunskap som krävs för att på ett 

meningsskapande sätt introducera och stödja barnen i deras utveckling genom 

datoranvändande, medan få vårdnadshavare (15%) är medveten om vilka digitala verktyg som 

används under matematikundervisningen i skolan. Klockan och multiplikationstabellen är det 

vanligaste svaret på hur matematik används på datorn/iPad tillsammans med barnen.  

 

 

6 Diskussion 
 

Denna studie har belyst vårdnadshavares syn på digitala hjälpmedel i ämnet matematik. De allra 

flesta vårdnadshavare har en positiv syn på digital teknik i matematikundervisningen men ser 

gärna att tekniken fungerar som ett komplement till den traditionella undervisningen. Variation 

är det bästa. De respondenter som inte ser datorn som en resurs i matematikundervisningen 

framhåller rädsla för att digitala verktyg ska bidra till nackproblem, sömnproblem, stillasittande 

och aggressivt beteende. Även att barnen lär sig att göra andra saker på datorn under lektionstid 

utan lärarens medvetande. Något som framkommit i studien är att 40 procent av respondenterna 

saknar medvetenhet om vilka digitala verktyg som används under matematikundervisningen i 

skolan. 

 

Vidare belyser studien på vilka grunder, värdesätter, uppmanar och begränsar vårdnadshavare 

sina barns användning av matematisk digital teknik i hemmet. Det finns en variation av olika 

förhållningssätt till digitala verktyg i ämnet matematik. Samtliga respondenter tidsbegränsar 

eller har fri tillgång till datorer/iPad i hemmet, vilket innebär att datorer/iPad finns i samtliga 

hem. Majoriteten av respondenterna (79%) tidsbegränsar barnens tillgång till datorer/iPad i 

hemmet, men bara häften av respondenterna ändrar restriktioner mot datoranvändningen 

beroende på vad barnet använder datorn till.  

 

För att koppla resultatet till studiens forskningsfråga om vårdnadshavarnas inställning till 

matematiska digitala verktyg gentemot övriga spel i hemmet, tycks vårdnadshavarna besitta en 

positiv inställning till matematiska digitala verktyg. Matematiska spel finns som ett alternativ 

för barnen att använda när de tillåts att använda datorn/iPaden eller som komplement när 

vårdnadshavarna inte har möjlighet att själva öva matematik med barnet. Endast en respondent 

(2%) har det som ett krav innan barnet tillåts använda andra nöjessidor. Liknande resultat finns 

i studien av Sergi med kollegor (2017) där vårdnadshavare nyttjar tiden då barnen använder 
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iPad som en möjlighet att engagera sig i sitt eget arbete eller hemrelaterade aktiviteter. I samma 

studie (ibid.) spelade barnen först pedagogiska spel för att lära, sedan icke-pedagogiska spel för 

underhållning. Barnen verkade uttråkade av de pedagogiska spelen och började att spela 

underhållande spel för att få en paus. Beslutet att växla mellan spelen var dock upp till barnen 

själva. 

 

En studie av Prater med kollegor (1997) visar att vårdnadshavare från städer och förorten 

begränsade tv-tittandet i större utsträckning än vårdnadshavare från landsbygden. Studien 

genomfördes innan samhället blev digitaliserat, vilket innebär att den digitala teknikens 

befintlighet var tillgänglig i mycket mindre skala än vad det är idag. Då fanns det bara TV i 

hemmen, medan idag har de flesta hem tillgång till TV, dator och iPads. På den tiden varierade 

TV-utbudet beroende på vart i landet man bodde, medan idag är det desamma överallt. I denna 

studie, till skillnad från Pratel med kollegor studie (1997), går det inte att avläsa någon markant 

skillnad i datorns befintlighet mellan skolorna. 

 

Majoriteten (89%) av respondenterna anser att digitala verktyg är, eller ibland är, ett värdefullt 

verktyg för barnens lärande. 33% av dessa förtydligar sitt svar genom att digitala verktyg bör 

fungera som ett komplimenterande element till den traditionella undervisningen. En anledning 

till detta kan vara att de är medveten om teknikens positiva aspekter, men värderar fortfarande 

den traditionella undervisningen med fysiska böcker och praktiska övningar som en viktig del 

av undervisningen. Så länge skolan ska erbjuda eleverna att pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer, samt att digitala verktyg och programmering ingår i kursplanen för matematik 

(Skolverket, 2018) kommer förmodligen inte digitala verktyg uteslutas eller ta över 

matematikundervisningen helt. Det innebär i sin tur att de respondenter (8%) som är negativa 

till digitala verktyg i matematikundervisningen måste finna sig i att digitala verktyg kommer 

ingå i matematikundervisningen. I vilken utsträckning är dock upp till läraren. 

 

Skolverket (2016) poängterar att inlärning via läsning av alfabetisk text är centralt även i dagens 

samhälle, men att behärska grundläggande läsförmåga räcker inte för att fungera som 

samhällsmedborgare.  Förmågor att kunna värdera och välja bland information, kunna leta upp 

den och bearbeta den på så många fler sätt än som skriven text är också nödvändiga. Eftersom 

skolans undervisning ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 

2018) och datorer är en del av samhället, kan skolan inte undgå att integrera datorer i 

undervisningen. Genom att inkludera IKT tidigt i barnens utbildning minskar dessutom klyftan 

mellan barn som inte har tillgång till IKT i hemmet och barn som har tillgång till IKT (Konca 

& Koksala, 2017) eftersom kunskapen de får från utbildningen är densamma. 

 

33 procent av de respondenter som anser att digitala verktyg är, eller ibland är, ett värdefullt 

verktyg för barnens lärande förtydligar sitt svar genom att digitala verktyg bör fungera som ett 

komplimenterande element till den traditionella undervisningen. Resultatet är baserat på de som 

uttryckligen skrivit det genom att förtydliga sina enkätsvar. Om digitala verktygs omfattning i 

matematikundervisningen hade varit en enkätfråga, hade förmodligen fler respondenter uttryckt 

önskemål om variation. Den teorin baseras på misstankar att många vårdnadshavare anser att 
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digitala verktyg bör fungera som ett komplimenterande element till den traditionella 

undervisningen. 

 

De respondenter som inte ser datorn som en resurs i matematikundervisningen framhåller rädsla 

över att barnen lär sig att göra andra saker på datorn under lektionstid utan lärarens medvetande. 

Att utrustningen inte alltid används på det sätt som är tänkt visade även Skolverket (2011) 

studie. Frestelsen för elever att använda datorn till sociala medier eller något annat är stark. Det 

finns dessvärre ingen lösning på hur lärare ska hindra detta med någon teknisk lösning. En 

lärare i studien uttrycker att programmen som används på datorn måste vara så pass bra att 

eleverna inte gör något annat (ibid.).  

 

Studien visar att 22 respondenter (46%) anser besitta den kunskap som krävs för att på ett 

meningsskapande sätt introducera och stödja barnen i deras utveckling genom datoranvändande 

(se Figur 6). Vad som menas med meningsskapande ger utrymme för olika tolkningar. Till 

exempel kan ordet meningsskapande kännas stort och otydligt. Enligt Skolverket (2016) 

betyder meningsskapande ”lärande” och exempel på meningsskapande resurser är visuell, 

auditiv samt verbal skriftlig. För att introducera och stödja barnens utveckling genom 

datoranvändningen på ett meningsskapande sätt, kräver det alltså att den vuxne har kunskaper 

i hur dessa resurser kan läras med datorn som verktyg.  

 

För att knyta an till Loong med kollegors (2011) studie om att elevernas attityd gentemot IKT 

är relativt lika och vart skolan är benägen har ingen större betydelse, har vårdnadshavarnas syn 

på matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg mellan de olika skolorna jämförts för 

att belysa eventuell skillnad (se Figur 11). Resultatet visar att byaskolan har mest positiv syn 

på matematiska applikationer som ett värdefullt verktyg medan skolan belägen i ett samhälle 

representerar störst procentandel (21%) med negativ syn på matematiska applikationer som ett 

värdefullt verktyg.  

 

Det är vanligt att vårdnadshavare får information om verksamheten i skolan via veckoblad, 

månadsbrev och kontaktböcker (Sandberg & Vuorinen, 2007). I denna form av 

föräldrasamverkan framkommer ofta bara speciella händelser som har hänt eller aktiviteter som 

vårdnadshavarna bör veta om. Det finns inte plats för att informera om det dagliga arbetet i 

undervisningen. Det kan vara anledningen till varför endast 15 procent av respondenterna anser 

sig vara medveten om vilka digitala verktyg som används i matematikundervisningen. Det 

framkommer helt enkelt inte i den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Resultatet visar 

ändå att vårdnadshavare från stadsskolan är mer medveten om vilka digitala verktyg som 

används under matematikundervisningen jämfört med vårdnadshavare från samhäll- och 

byaskolan. Det kan bero på kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare. På stadsskolan 

har barnen fått matematiska läxor i form av digitala spel, vilket gör vårdnadshavarna på denna 

skola naturligt medveten om de digitala verktyg som skolan använder. Det råder misstankar om 

att skolan i samhället och byn inte fått den informationen vilket reflekterar resultatet.  

 

I analysarbetet framgick det att Bingel och Skolplus är vanliga hemsidor som används i hemmet 

hos vårdnadshavare från stadsskolan. Läraren från denna skola bekräftade att dessa hemsidor 
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även används på skolan, vilket stärker Loong med kollegor (2011) studie att vårdnadshavare 

använder samma applikationer hemma som eleverna använder i skolan. På samhäll- och 

byaskolan gick det inte att avläsa någon specifik applikation eller hemsida som vanligare än 

någon annan. De svarar istället att digitala verktyg används som komplement till 

matematikboken. 

 

En respondent svarade att de inte använder dator/applikationer hemma eftersom det tar för lång 

tid att hitta vettiga alternativ. Här kan skolan komma att ha ett viktigt uppdrag genom att ge 

exempel på bra matematiska applikationer eller hemsidor som familjen kan använda hemma. 

Eftersom digitala medier bidrar till barns lärande av matematiska färdigheter (Lieberman, Bates 

& So, 2009) när det används med en genomtänkt pedagogik (Attard & Northcote, 2011) är det 

viktigt att skolan stöttar hemmen i arbetet med digitala verktyg. 

 

Samtliga respondenter tillåter fri tillgång eller tidsbegränsar barnens tillgång till dator/iPad i 

hemmet (se Figur 2). 10 av respondenterna (21%) ändrar inte restriktioner mot 

datoranvändningen beroende på vad barnet använder datorn till. Det tyder på att det finns 

vårdnadshavare som inte reglerar vad barnen gör under tiden de tillåts att använda 

datorn/iPaden. Således är det omöjligt för dessa respondenter att veta om digitala verktyg bidrar 

till barnets lärande, eftersom matematiska färdigheter förbättras först när de används med en 

genomtänkt pedagogik (Attard & Northcote, 2011). En respondent uttrycker sin rädsla över att 

datorer ska bidra till ett aggressivt beteende hos barnen och förbjuder sina barn i största möjliga 

mån att använda datorer hemma. Genom att förbjuda datorer hindras barnen att utveckla deras 

datakunskap, som dessutom är ett mål i läroplanen (Skolverket, 2018). Med tanke på att Hung, 

Huang och Hwangs studie (2014) visar att omedelbar återkoppling med hjälp av dator kan 

uppmuntra elever att lära sig matematik bättre och att spelbaserad matematikundervisning visat 

signifikant högre inlärningsmotivation hos eleverna, är slutsatsen att det är bättre att förbjuda 

specifika applikationer/spel som upplevs negativa för barnens utveckling, istället för att 

förbjuda datorer helt.  

 

Det är av studiens intresse att diskutera om barns skärmtid påverkas baserat på aktivitet som 

utövas på datorn/iPaden. Av de respondenter som tidsbegränsar barnens tillgång till dator/iPad 

i hemmet, är det 23 respondenter (61%) som ändrar restriktioner mot datoranvändningen 

beroende på vad barnet använder datorn till. Det går att tolka som att barnens tillgång till datorer 

är tidsbegränsad, men hur lång tiden beräknas vara beror på datoraktivitet. Om barnen spelar 

ett matematiskt spel tillåts de spela i 30 minuter och om de spelar ett underhållningsspel är 

tidsbegränsningen 20 minuter, exempelvis. Det är 7 respondenter (18%) som tidsbegränsar 

barnets tillgång till dator/iPad i hemmet och ibland ändrar restriktioner mot datoranvändningen. 

Enligt tolkning av resultatet resonerar de som ovanstående respondenter men restriktionerna 

beror också på andra aspekter, såsom tid på dygnet, väder och humör. 8 av respondenterna 

(21%) tidsbegränsar barnens tillgång till datorer men ändrar inte restriktionerna mot 

datoranvändningen, vilket tyder på att tidsbegränsningen inte är beroende på datoraktivitet. 

Slutsatsen är att skärmtid påverkas i de flesta fall beroende på om barnet spelar ett matematiskt 

spel, gentemot övriga spel som inte är skolrelaterade, men restriktionerna kan även bero på 

andra aspekter. 
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I takt med att skolan blivit mer digitaliserad, inte minst när programmering blev obligatoriskt 

2017, har allmänheten kunnat läsa om digitaliseringens inverkan på elever och undervisningen. 

Dagstidningar och populärvetenskap har skrivit om för- och nackdelar och utifrån det har 

vårdnadshavarna skapat sig en uppfattning om digitala verktyg som hjälpmedel i 

undervisningen. I offentliga debatter antas det ofta att medierna har ett negativt inflytande på 

barns liv (Aarsand, 2011) vilket gör det förståeligt att vårdnadshavarna intar en kritisk ställning 

till digitala verktyg i undervisningen. Det är ytterligare en anledning till varför denna studie är 

viktig. Studien synliggör hur publiceringen av digitaliseringen i tidningar och medier har 

påverkat vårdnadshavarnas syn på digitala verktyg. Vårdnadshavarnas attityd gentemot digital 

teknik påverkar således barnens syn på den (Lepičnik-Vadopivec, 2011). 

 

En vårdnadshavare ifrågasätter relevansen med studien och uttrycker att forskning borde ligga 

till grund för vilka metoder som används i skolan och om det finns sådan forskning som entydigt 

pekar på en positiv effekt så är frågan klar och besvarad. Från svaret att tolka verkar denna 

vårdnadshavaren lita på pedagogerna och skolan och känner inte behov att vara delaktig. Enligt 

Sandberg och Vuorinen (2007) vill vissa vårdnadshavare endast ha inflytande kring större 

verksamhetsförändringar och inte den dagliga verksamheten. Därmed är teorin bekräftad att 

vårdnadshavaren nöjer sig med insyn i verksamheten hellre än att behöva delta i arbetet. 

 

 

6.1 Reflektion 
 

Intresset för studien uppkom under sista praktiken på lärarutbildningen. Eleverna hade läxa i 

digital form men en elev förklarade att han inte kunnat göra läxan då han inte fått låna familjens 

dator. Jag frågade läraren hur skolan förhåller sig till elever som inte kan göra den digitala läxan 

hemma. Läraren svarade att de får låna en skoldator efter skoltid. Det för diskussionen vidare 

till om skolan har rätt att ge digitala läxor och förvänta sig att eleverna ska göra det hemma? 

Det finns inga lagar eller regler om läxor. Skolverket (2014) lyfter fram faktorer som kan göra 

att läxan blir ett stöd för elevernas lärande. Faktorerna behandlar bland annat 

likvärdighetsaspekter som kan bidra till att eleverna får likvärdiga förutsättningar att göra 

läxorna. Likvärdigheten främjas av att de inte kräver att eleven, för att klara av att göra läxan, 

får kvalificerad hjälp av sina vårdnadshavare eller någon annan person. För att digitala läxor 

ska vara i enlighet med likvärdighetsaspekten kräver det att alla barn har dator hemma samt att 

de inte behöver hjälp av en vuxen för att använda den. Det är inte realistiskt. Återigen är detta 

bara ett stödmaterial som Skolverket (2014) har tagit fram. Det är upp till lärare och rektorer 

om och hur de vill arbeta med digitala läxor som en del i undervisningen. 

  

 

6.1.1 Studiens relevans för mitt yrkesval 
 

Denna studie är högst relevant för min kommande yrkesroll som lärare och det uppdrag som 

följer med den. Datorer i matematikundervisningen blir allt mer vanligt även i de yngre åldrarna 

och ett komplement till den traditionella undervisningen. Genom att vara medveten om 
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vårdnadshavarnas syn på digitala verktyg ökar förståelsen för elevernas inställning till digitala 

verktyg och vad den grundar sig i. Även förtroendet i att använda IKT i undervisningen ökar 

om läraren vet att vårdnadshavarna ser positivt på arbetssättet. 

 

 

6.1.2 Fortsatt forskning 
 

Studien visar att många vårdnadshavare är dåligt insatta i hur digitala verktyg används under 

matematikundervisningen i skolan. Eftersom samarbete med hemmen är ett av läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2018) samt att det saknas forskning som rör frågor 

kring samverkan mellan lärare och vårdnadshavare (Eriksson, 2009) vore det intressant att 

genomföra en kvalitativ undersökning om hur skolan arbetar för att bjuda in vårdnadshavarna 

till att delta i arbetet med digitala verktyg, förslagsvis genom intervjuer med lärare. Det är ett 

viktigt forskningsområde eftersom inflytande eller rekommendationer från skolan bidrar till 

familjens val av digitala verktyg för barnen (Sergi et al., 2017).  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa vårdnadshavare! 
 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa vårdnadshavares syn på digitala läromedel i 

ämnet matematik. 

 

 

Jag heter Mimmi och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 vid Luleå Tekniska 

Universitet. Resultatet av studien kommer att redovisas i mitt examensarbete som kommer att 

finnas tillgänglig på Luleå̊ Tekniska Universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html)  från hösten 2019. 

 

Din medverkan är frivillig och du besvarar enkäten anonymt. Det innebär att ingen kommer 

att få veta vad just du svarat på̊ de olika frågorna. Enkäterna kommer bara att användas för 

denna studie. 

 

 

Kryssa endast i ett svarsalternativ om inget annat anges. 

 

Skicka enkäten med ditt barn tillbaka till skolan senast  

 

 

 

 

Vid frågor kring studien är du välkommen att kontakta mig. 

 

Mimmi Johansson mimjoh-5@student.ltu.se 

 

 

Din medverkan är värdefull för min studie! Tack! 

Mimmi 

  

 

 



 

Bilaga 2 

 



 

 
 

 

 

7. Jag är medveten om vilka digitala verktyg som används under matematikundervisningen i 

skolan: 

 

̊  Instämmer helt ̊  Instämmer delvis ̊  Instämmer inte 

 

 

8. Jag tycker att datorer under matematikundervisningen i skolan är en resurs för barnen: 

 

̊  Ja, därför att.. 

 

 

̊  Ibland, därför att.. 

 

 

̊  Nej, därför att.. 

 

 

9. Ge ett eller flera exempel på hur ni använder matematik på datorn/Ipad tillsammans med 

barnen. 

 

 

____________________________________________ _______________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ __ 

______________________________________________ _____________________________  

 

10. Finns det något annat du anser är viktigt att tillägga? 

 

___________________________________________________________________________  

_______________________________________ ____________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ ________ 

 

Tack för din medverkan! 
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