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Abstract 
The purpose of this study is to examine in what extent primary school teachers, teaching 

children in the age of 6 to 9, choose to use digital tools in their teaching of mathematics.  I 

also want to examine what these teachers think, in terms of advantages and disadvantages, 

about using digital tools on their mathematics lessons. Finally I want to examine what skills 

they possess about digital tools. 

        I am using a quantitative method to collect my data. The quantitative survey consisted of 

a questionnaire survey of ten questions that 38 primary school teachers have answered. 

        The results of my study show that the teachers to some extent use digital tools when they 

teach mathematics and that the availability of various digital tools are generally good. But it 

turns out that the availability of tools is not a guarantee that they are used in teaching of 

mathematics. There is a great desire among the teachers in my study to use digital tools with 

greater frequency than in the current situation because it increases students' learning and 

motivation. To achieve this, the teachers need more resources such as skills, time and student 

computers / tablet computers. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att i ett skolområde undersöka i vilken utsträckning F-3-lärare 

väljer att använda digitala verktyg i sin undervisning av matematik. Vidare är mitt syfte att 

undersöka vilka för- och nackdelar lärarna ser med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen samt vilken kompetens de besitter om verktygen.  

        Jag har använt mig av en kvantitativ metod för att samla in mina data. Den kvantitativa 

undersökningen bestod av en enkätundersökning som 38 stycken matematikundervisande F-3 

lärare i det utvalda skolområdet har besvarat.  

        Resultatet visar att lärarna i förhållandevis hög omfattning använder digitala verktyg i sin 

matematikundervisning och att tillgången på olika digitala verktyg överlag är god. Det visar 

sig att tillgången till verktyg inte alltid är en garanti för att de används i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att det finns ett stort önskemål av att använda 

digitala verktyg med högre frekvens än i dagsläget då lärarna ser att detta bidrar till att öka 

elevernas inlärning och motivation. Men för att klara detta anser sig lärarna behöva mer 

resurser såsom kompetensutveckling, tid och fler elevdatorer/surfplattor. 
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1. Inledning 
Mitt intresse för digitala verktyg i skolans värld väcktes under mina verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder som skett i olika omgångar genom min utbildning till grundlärare för 

årskurs F-3. Under dessa perioder, som förlades i årskurs 1, 2 och 3, noterade jag att lärarna 

främst valde att använda digitala verktyg i ämnen såsom svenska, engelska, SO och NO men 

väldigt sällan eller aldrig i matematikämnet. Det stärks av undersökningar som Skolverket 

(2013) gjort och som visar att matematik är det ämne där det är minst brukligt att eleverna 

använder datorn. När jag nu ska skriva mitt examensarbete i ovan nämnda utbildning och valt 

att skriva i ämnet matematikdidaktik, föll det sig naturligt att jag därför ville undersöka lärares 

inställning till och kompetens om digitala verktyg. 

        I skolans styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

finns det övergripande mål och riktlinjer för elevernas kunskapsinhämtning och utveckling. 

Där kan man läsa att ”skolan ansvarar för att varje elev efter grundskolan ska kunna använda 

modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket, 2011a, s. 14). Om man läser vidare i inledningen för kursplanen i matematik 

finner man förklaringen att den ”matematiska verksamheten är en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den tekniska utvecklingen” (Skolverket, 

2011a, s. 62). 

        Den tekniska utvecklingen bör integreras i undervisningen redan under skolans tidiga år 

och det finns ett flertal aktörer inom forskningen och skolans värld som förordar detta. Ett 

exempel är det uppdrag som 2008 kom till Skolverket (2008c) från regeringen, att främja 

användandet och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik i skolorna, med 

utgångspunkten att utgå från målgruppers olika behov och förutsättningar. 

        Jönsson och Lingefjärd (2012) skriver i inledningen av sin bok IKT i grund- och 

gymnasieskolans matematikundervisning att den tekniska utvecklingen går mycket fort och att 

den inverkar på lärare och elever på många olika sätt. Det innebär att det är väsentligt att båda 

parter tar vara på alla de möjligheter som datorer och digitala medier ger oss. 

        I en studie från OECD:s direktorat för utbildning, konstaterar de att lärarens roll för 

användningen av digital teknik i undervisningen är avgörande. Lärarna behöver först och 

främst stöd från de nationella styrdokumenten för att till fullo våga satsa på användandet av 

tekniken i sin undervisning. Dessutom fordras också lärare som ser teknikens potential och 
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som kan nyttja den som ett fullgott pedagogiskt verktyg, vilket kräver tillgång till kompetenta 

programvaror och internetbaserade resurser (Valiente, 2010). 
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2. Syfte 
I de flesta skolor finns det numera god tillgång till olika digitala verktyg i form av till exempel 

datorer, surfplattor och digitala skrivtavlor (Skolverket, 2013). Trots detta visar rapporter att 

användningen av digitala verktyg i speciellt undervisningen av matematikämnet är mycket 

begränsad. Syftet med min studie är att i ett skolområde undersöka i vilken utsträckning F-3-

lärare väljer att använda digitala verktyg i sin undervisning av matematik. Vidare är mitt syfte 

att undersöka vilka för- och nackdelar lärarna ser med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen samt vilken kompetens de besitter om verktygen. 

 

2.1 Frågeställningar 
Syftet kommer att behandlas utifrån följande frågeställningar: 

 Hur frekvent använder F-3-lärare i min undersökning, digitala verktyg i sin matema-

tikundervisning? 

 Vilka digitala verktyg har lärarna tillgång till i matematikundervisningen och vilken 

kompetens besitter lärarna om verktygen? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser undersökningens F-3-lärare på användningen 

av digitala verktyg i matematikundervisningen? 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Under 1990-talet ansågs Sverige vara ett föregångsland inom datoriseringen av skolor vilket 

kulminerade 1994 genom att regeringen beslutade om en första IT-kommission (Lingefjärd, 

2011). Kommissionen fick ett stort stöd till en början men intresset minskade redan i slutet av 

1990-talet vilket drog med sig att skolornas utveckling av datorer i undervisningen sjönk och 

att användningen av tekniska hjälpmedel blev mer ensidig. Sverige halkade efter som 

föregångsland och internationella riktningar inom området slog inte igenom fullt ut här. 

Lingefjärd anser att en vändning kan vara på gång i frågan. Svenska skolor satsar åter på 

tekniska verktyg och utrustar sig och sina elever med till exempel digitala skrivtavlor, 

surfplattor och bärbara datorer. Dessutom finns det numera tillgång till fria datorprogram, 

många översatta till svenska samt att åtskilliga elever också har tillgång till datorer i hemmen, 

vilket underlättar vid elevernas studier och lärarnas undervisning. Litteraturgenomgången vill 

ge en bild av IT-användningen i Sveriges skolor, den diskuterar lärares tillgång till och 

användning av IT och kompetens på området, ser på vilka fördelar och problemområden som 

konstaterats både i Sverige och internationellt. Till slut ger texten en bild av kombinationen 

matematik och digital teknik i skolan. 

3.1 IT-användningen i Sveriges skolor 
Skolverket fick 2008 i uppdrag av regeringen att kontinuerligt följa upp elevers och lärares IT-

användning i för-, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Man skriver att 

”uppföljningen fokuserar på att mäta vilka förutsättningar elever och lärare har för IT-

användning samt vilken IT-användning och IT-kompetens som finns i verksamheterna” 

(Skolverket, 2013, ss. 6-7). Den första kartläggningen utfördes 2009 följt av den andra 2012, 

de färdiga rapporterna publicerades året efter respektive undersökning. I den senaste av 

Skolverkets uppföljningar som utkom 2013, finns statistik över elevernas IT-användning i 

årskurs 1-3. I rapporten används begreppet dator, och i det inkluderas även surfplatta. 

Generellt uppger F-3-lärarna att det är få av deras elever som använder datorn varje dag men 

att det också är få som aldrig använder datorn, man anger att det normala användningsspannet 

är att eleverna använder datorer en eller flera gånger per vecka. (Skolverket, 2013) 

        Majoriteten av grundskoleeleverna med dator har tillgång till en bärbar dator och för 60 

procent av grundskoleleverna är denna personlig. 10 procent av grundskoleeleverna har 

tillgång till en surfplatta, men denna är däremot mer sällan personlig, cirka 44 procent uppger 

att den är personlig. Skolverket (2013) har också undersökt hur gamla datorerna i 
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grundskolorna är och här märker man att skolorna de senaste åren stärkt lärare och elevers 

förutsättningar för användning av IT-verktyg, 75 procent av alla datorer är nyare än tre år. 

        Ett viktigt område som Skolverket (2013) undersökt är kapaciteten på skolornas internet-

uppkoppling. Samtliga skolor har internet och åtta av tio grundskolor har ett trådlöst nätverk 

installerat över hela skolan och både rektorer och lärare på de tillfrågade skolorna anser 

överlag att uppkopplingen har en kapacitet som är tillfredsställande. 

        Steinberg (2013) skriver att han besökt några svenska skolor som lyckats väl med att 

integrera digitala verktyg i skolarbetet. Han menar dock att varje skola behöver finna sitt eget 

synsätt och system för användningen av digitala verktyg. Att vara först ut med all ny teknik är 

inte det viktiga. Han anser att skolor istället bör lära av dem som var först för att kunna 

undvika deras misstag och istället dra nytta av deras goda resultat. Löfving (2011) menar att 

skolorna inte kan förbli ”autonoma satelliter” utan att de måste ha en större koppling till 

elevernas verklighet och vardag där teknik och digitala verktyg är en alltmer naturlig del av 

barnens liv. 

 

3.2 Lärares tillgång och användning av IT 
I den första av Skolverkets (2008b) uppföljningar redovisar man att personal på förskolor och 

grundskolor generellt har möjlighet att nyttja IT-verktyg i sin verksamhet men att datorer och 

dylikt ofta delas mellan kollegor. Grundskolelärarna uppger att tre av fyra lärare delar dator 

med en kollega. I Skolverkets uppföljning framkommer också vad lärarna använder IT till, 

och de flesta anger att de nyttjar IT i pedagogiska och administrativa syften.  Nio av tio lärare 

uppger att de använder dator på lektionstid då och då, hälften av de tillfrågade lärarna anger 

att de använder den så ofta som varje vecka. Utanför lektionstid är datorn flitigast använd, 

flertalet av lärarna brukar den varje dag till förberedelser och till administrativa sysslor. 

        När man studerar Skolverkets (2013) andra uppföljning noterar man att lärarnas tillgång 

till egen personlig dator eller surfplatta har förbättrats, tre av fyra har numera en egen 

arbetsdator, men de som fortfarande delar dator med en kollega är i huvudsak fortfarande 

grundskolelärare. När Skolverket ser på vilka ytterligare IT-verktyg som numera finns i 

skolorna så har de flesta utrustats med dataprojektor, digital skrivtavla och digitalkamera. Det 

verktyg som har ökat mest sedan mätningen 2008 är just den digitala skrivtavlan. 

        Användningsområdena som lärarna anger för IT-verktyg är främst administrativa arbeten 
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till exempel dokumentation av elevernas utveckling, men de används även som 

kommunikationsverktyg och kompetensutveckling. I samband med undervisning och 

planeringsarbete anger lärarna att IT främst används för att söka information och material och 

man nyttjar den också till att skapa presentationer och uppgifter eller prov till sina elever. De 

lärare som undervisar elever som har tillgång till en egen dator, som de fått eller lånat av 

skolan, använder oftare IT i sin planering och undervisning, av grundskolelärarna är siffran 56 

procent. Jämför man detta med de grundskolelärare som undervisar elever utan tillgång till 

dator är siffran 38 procent (Skolverket, 2013). Hellström (2011) ser i sina studier att många 

lärare fortfarande undviker att använda digital teknik i sin undervisning, detta trots att många 

skolor gör stora investeringar i digitala verktyg och att tydliga mål och riktlinjer från 

styrdokumenten finns. Hon menar att lärare behöver se digitala verktyg och IT som redskap 

inom pedagogiken och ämnesdidaktiken. 

 

3.3 Lärares kompetensbehov inom digital teknik 
Skolverket har undersökt lärarnas kompetens inom IT-området och drygt hälften av förskole- 

och grundskolelärarna anser att de har goda eller ganska goda kunskaper inom området. 

Flertalet tillfrågade lärare anger ändå att de har ett behov av kompetensutveckling inom IT-

området och nämner då främst arbete med bild, ljud och video som områden de behöver 

förstärka (Skolverket, 2008b). Personalen behöver kompetensutvecklas om skolan ska lyckas 

med digitala verktyg, skriver Steinberg (2013) i sin bok. Utbildningen bör vara genomtänkt, 

alltså ta sin utgångspunkt utifrån skolans gemensamma pedagogiska grundsyn och dess 

kunskapssyn. Det tekniska, vilken hård- och mjukvara som ska väljas, bör komma i andra 

hand anser Steinberg. Även Löfving (2011) har kommit fram till att det är viktigt att man som 

lärare regelbundet funderar på hur man själv ser på pedagogiska frågor i kombination med 

digitala verktyg. Lärare behöver vara medvetna om hur digital teknik kan användas så att den 

främst stödjer och främjar de pedagogiska målen. Ludvigsson, Rasmussen och Solheim 

(2002) anser att tekniken inte bör bli för styrande, utan ett verktyg i undervisningen. Det är 

lärarens roll att styra och skapa balans i arbetet med digitala verktyg.  

        Det är grundläggande att lärare vågar ta hjälp av sina kollegor, inte minst i arbetet med 

digitala verktyg menar Löfving (2011). Ett fungerande arbetslag som stöttar präglas av 

trygghet, uppmuntran, konstruktiv kritik och värme men också av acceptansen att det kan få 
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gå fel ibland. Steinberg (2013) diskuterar också kollegial handledning och han menar att den 

är mycket värdefull för att utveckla skolornas digitala kompetens. Han anser att varje skola 

bör kartlägga vilka digitala kunskaper som finns inom kollegiet men även inventera de 

kunskaper inom området som eleverna besitter. Han använder också begreppet ”det utökade 

kollegiet” vilket beskriver de olika rum i sociala medier som lärare kan mötas i och utbyta 

information och tips om undervisningsmetoder och upplägg, länkar, videor eller andra 

informationskällor. Det är viktigt att som lärare hålla sig à jour med vad som händer i 

cybervärlden för att kunna hjälpa elever att använda digitala verktyg (Hellström, 2011). 

        Lärare kan göra ett mycket gott arbete inom området utan att behöva samarbeta med 

andra lärare, menar Lennerstad och Olteanu (2012). Att finna ett lärarsamarbete som 

verkligen är givande är inte helt lätt. Det ställer stora krav på medlemmarna vad gäller till 

exempel saklighet, inlevelse, respekt och lyhördhet och oenighet inom området kan ibland 

störa utvecklingen mer än vad den gör nytta. Det gäller att, inom samarbetet, finna angelägna 

och konkreta områden att gemensamt utveckla som till exempel undervisningsarbete, didaktik 

och tekniskt utveckling. Samarbetet bör beröra sådant som är betydelsefullt för lärarna i deras 

undervisningsarbete och för deras elevers lärande. 

        Engström (2006) anser att användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen 

kräver ett nytt icke-traditionellt sätt att undervisa på. Hon menar att även om läraren har goda 

teoretiska kunskaper i matematik, kunskaper om matematikdidaktik och dessutom viljan att 

ändra sin undervisning i riktning mot användningen av digital teknik så räcker inte det för att 

få eleverna att få tilltro till sin inlärning. Det som behövs är utbildning inom området, till 

exempel att få kunskaper om olika matematiska programvaror. Hon menar att det tar tid att 

utveckla ett icke-traditionellt undervisningssätt och att det mest lämpliga vore om det fanns 

kurser inom området redan under lärarutbildningen, både inom lärarprogrammet och som 

fortbildning. Granberg (2011) har studerat införandet av informations- och 

kommunikationsteknik inom lärarutbildningen och kommit fram till att det går långsamt. Ute i 

samhället går omställningen och användningen av tekniken betydligt snabbare men inom 

lärarutbildningen är det traditionella synsättet på undervisning och inlärning fortfarande det 

dominerande. Hon menar att universiteten och studenterna bör samverka med tekniken och 

konstruera pedagogiska diskurser till användbara informations- och kommunikationsstödda 

lärmetoder som bör grunda sig på kommunikation, lärande och reflektion. Hon menar att det 
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är en pågående process som hela tiden måste anpassas efter ett alltjämt föränderligt tekniskt 

samhälle. 

3.4 Fördelar med digital teknik 
IT har på väldigt kort tid omvandlat våra traditionella kommunikationsstrukturer och är idag 

en del av vårt samhälle och vår kultur. Datorer genererar lärmiljöer som är flersinnliga, 

stimulerande, spännande, tålmodiga, konkreta, rika på hjälpmedel, ledtrådar och verktyg. Den 

digitala informationstekniken, IT, är ett lärverktyg som många lärare menar har en självklar 

plats i elevernas verktygslåda (Strandberg, 2006). Kommunikation och samspel vid och med 

datorn bidrar, för flertalet barn, till att deras kommunikativa kunnande utvecklas och 

fördjupas. Det beror till stor del på att digital teknik kan gestalta information på ett mer 

varierat sätt än vanliga läromedel. Den gör att många barn genom bilder, virtuella världar och 

metaforer ges en mer begriplig mening av vad de ska arbeta med och utveckla kunskaper 

kring (Alexandersson, 2002). Steinberg (2013) anser också att digitala verktyg höjer 

motivationen hos eleverna men bara till en viss gräns, läraren måste ha ett innehåll som 

struktureras så att det väcker nyfikenhet och lust till lärandet. 

        Det finns en stor mängd internationella studier som Myndigheten för skolutveckling 

sammanställt och dessa visar på många olika slags fördelar men också flera som är lika, nedan 

redogör jag för några av dem. I Norden har en gemensam studie, E-learning Nordic 2006 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006), genomförts för att undersöka effekterna av IT i 

undervisningen. Den genomfördes i Sverige, Norge, Finland och Danmark och totalt 8 000 

elever, föräldrar, lärare och skolledare fick besvara en enkät om hur de upplevde att IT hade 

påverkat lärandet och skolans arbete. Mycket positivt har redovisats i studien, bland annat att 

IT har en god effekt på skolans övergripande mål, på elevernas ämnesrelaterade prestationer 

samt för läs- och skrivutvecklingen. Det visar sig att de flesta lärarna i studien anser att IT ger 

större möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas unika behov och förutsättningar, 

vilket ses som mycket positivt, dock krävs en mångfald av kunskaper och förberedelser för att 

tillvarata dessa möjligheter (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Detta rimmar väl med 

skrivningen i läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag där det står att, 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011a, s. 8). 
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        En annan rapport från 2006 som Myndigheten för skolutveckling (2006) granskat är, The 

ICT Impact Report, som analyserar resultatet från 17 olika studier och enkäter gjorda inom 

OECD-länderna. Den visar på tydliga fördelar med IT inom skolan och redovisar positiva 

effekter för elever i grundskolans tidiga år. En PISA-studie finns med i denna 

rapportsammanställning och den påvisar ett gott samband mellan nyttjandet av IT och 

matematikämnet. Rapporten visar också på att den största effekten märks när man använder 

IT-tekniken på ett fokuserat och effektivt sätt. Generellt ser de tillfrågade lärarna inom 

OECD-länderna en positiv utveckling av elevernas motivation och samarbetsförmåga när de 

får bruka digitala verktyg i skolarbetet. 

        I Storbritannien har ytterligare studier genomförts, flera av dem visar på ett direkt 

samband mellan bruket av IT i skolan och elevernas betygsutveckling i olika ämnen. Störst är 

effekten på betygen när IT integreras i skolans samtliga ämnen och blir en naturlig del av det 

dagliga skolarbetet. Gemensamt för alla studierna i Storbritannien är att lärarna kan se en 

positiv inverkan på elevernas engagemang, motivation och samarbetsförmåga i samband med 

användandet av digitala verktyg i skolarbetet (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

        I USA har forskare, efter att ha granskat flera olika studier och metaanalyser, konstaterat 

att många skolor och elever under början av 2000-talet har utrustats med digitala verktyg, 

främst bärbara datorer, och att detta har inneburit framsteg av elevernas lärande och 

kunskapsinhämtning. Majoriteten av lärarna ansåg även här att datorer gav en positiv effekt 

på elevernas motivation, inlärning, samarbetsförmåga och betygsutveckling (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006). 

        Säljö (2002) hänvisar till en fältstudie som Schofield gjort i en amerikansk grundskola i 

mitten av 1990-talet. Resultatet visar att informationstekniken och datoranvändningen i 

undervisningen uppmanar till problemlösning och samtal mellan elever när de försöker lösa 

svårigheter och komma vidare genom de möjligheter som uppstår vid användandet av 

tekniken. Schofield fann att eleverna frågade mer när de satt vid datorn och att det på så vis 

uppstod en mer kollegial och gemensamhetsorienterad relation mellan elev och lärare. 

 

3.5 Identifierade problemområden 
Flera av de tillfrågade lärarna i Skolverkets (2008b) första uppföljning tar upp problem samt 

anger skäl till varför de väljer bort IT i sin undervisning. Lärarna pekar på bristen på samtal i 
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kollegiet om hur IT kan användas i pedagogiskt syfte och några lärare har tankar att IT 

försvagar elevernas inlärnings- och koncentrationsförmåga. Lärare i förskolan och i yngre 

åldrar uppger att de väljer bort IT i sin verksamhet för att istället främja sociala- och 

utomhusaktiviteter. Därtill har många barn datorer och så vidare i hemmet och vissa lärare 

anser därför att förskolan eller skolan bör vara ett komplement till detta och utesluter därför 

IT i sin undervisning. 

        Att integrera datorer i matematikundervisningen är ett didaktiskt utmaning, Blomhöj 

(2001) menar att datorn tillsammans med dess olika undervisningsprogram skapar en 

inlärningsmiljö där eleverna och datorn behöver samspela. I den miljön ska eleverna sedan 

tillägna sig de ämneskunskaper som läraren planerat undervisningen utifrån. Blomhöj anser 

att eleverna dels behöver få tillfällen att aktivera sig i programmet kombinerat med att läraren 

under lektionstiden diskuterar med och utmanar eleverna inom det aktuella ämnesområdet.  

Missar läraren detta samspel så uteblir elevernas aktivitet och inlärningstillfället försvinner. 

För läraren kan det bli problematiskt att införa digitala verktyg, det påverkar ofrånkomligt den 

traditionella synen på lärandet som de flesta lärare har, menar Steinberg (2013). Läraren 

behöver inse att vid introduktionen av digitala verktyg så ändras villkoren för lärandet 

fullständigt. Det blir nödvändigt att fråga sig var lärandet äger rum, hur det går till och 

kontrolleras samt vem som leder lärandet och bestämmer över innehållet.  

        Foon Hew och Brush (2006), redogör efter att ha gått igenom ett stort antal empiriska 

studier från åren 1995-2006, för 123 specifika svårigheter med att införa digital teknik i 

skolan. För att underlätta bearbetningen sorterade de in dessa svårigheter i sex olika 

kategorier. Den första är bristen på resurser och det innefattar bland annat otillräcklig eller 

total avsaknad av teknisk utrustning och tekniskt stöd på skolorna. Även om det finns 

tillräcklig utrustning, datorer, hård- och mjukvara på en skola saknas det ofta teknisk support 

vilket bidrar till att lärarnas teknikanvändning kraftigt försvagas. Tidbrist är en annan resurs 

som många lärare säger sig sakna för att hinna med att lära sig använda tekniska verktyg och 

förbereda utrusningen inför undervisningen. Den andra kategorin är kunskaper och 

färdigheter och den inbegriper lärarnas brist på tekniska kunskaper i kombination med 

avsaknaden av pedagogiska färdigheter i samband med användning av tekniska verktyg. 

Denna kategori uppges vara den vanligaste orsaken till varför lärare inte integrerar tekniska 

verktyg i sin undervisning. Institutionella hinder är den tredje kategorin och i det begreppet 

innefattas skolledning, skolans schemaläggning och dess planering. Forskning har visat att 
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dessa aktiviteter tillsammans eller var för sig ofta begränsar lärarnas teknikanvändning. Den 

fjärde kategorin är attityder och övertygelse. Forskare som Foon Hew och Brush hänvisar till i 

sin studie, har funnit att lärarnas attityder och övertygelser påverkar beslutet om att integrera, 

eller hur mycket man väljer att integrera, tekniska verktyg i sin undervisning. Nästa kategori 

är bedömning och den definieras av formativ eller summativ bedömning av en elevs 

kunskaper. Den summativa bedömningen, till exempel i form av olika nationella prov eller 

internationella prov och tester, gör att lärarna inte vågar pröva eller ta sig tid att använda ny 

teknik i sin undervisning. De lutar sig istället mot traditionella undervisningsmetoder som de 

uppfattar som mer säkra när det gäller att få eleverna att nå bästa möjliga betyg. Sista 

kategorin är något som benämns som ämneskultur. Begreppet beskriver ett skolämnes 

inarbetade praxis och kultur tillsammans med lärarens inarbetade pedagogik som något som 

lärarna ogärna bryter. Många lärare är negativa till att ta in ny teknik som verkar oförenligt 

med allmänt rådande arbetssätt i ett skolämne. 

3.6 Matematik och digitala verktyg 

I Skolverkets (2011b) kommentarsmaterial till kursplanen i matematik kan man läsa att digi-

tala verktyg som miniräknare, grafräknare och datorer med avancerad programvara erbjuder 

ökade möjligheter till att praktisera och experimentera med matematik. Den nya digitala tek-

niken kan gynna lärandet för eleverna genom att stötta med visualiseringar och konkretise-

ringar av abstrakta fenomen. Att möta och använda digitala verktyg i matematikinlärningen 

redan i grundskolan gör att eleverna lägger en god grund för sin matematikutveckling samt 

stärker förmågan att nyttja teknik i andra varierande situationer. De elever som fått möjlighet-

er att utveckla sina matematikkunskaper i ett digitalt sammanhang, har större möjligheter att 

ta till sig framtidens teknik. (Skolverket, 2011b) Steinberg (2013) menar att digital kompetens 

inte bara förbereder barnen och ungdomarna för en framtida karriär utan att den är en förut-

sättning för deras medverkan på arbetsmarknaden. 

        I den första av Skolverkets (2008a) uppföljningar finns ingen siffra på hur frekvent 

eleverna i årskurs F-3 använder datorer på matematiklektionerna. Man uppger istället att 

eleverna i årskurs 3 nyttjar datorer på varierande sätt, vissa skolor integrerar den i 

ämnesundervisningen, bland annat då i matematik, medan andra skolor endast använder den 

på datalektioner, då eleverna får lära sig rena datakunskaper. I Skolverkets (2013) andra 

uppföljning har man undersökt mer utförligt vilka skoluppgifter eleverna använder datorn till. 
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Lärarna har fått ange hur ofta eleverna använder datorerna vid olika arbetsuppgifter, och här 

nedan visas svaren som lärarna angett på två av elevernas uppgifter; Skriva 

uppsatser/Inlämningsuppgifter samt Räkna: 

 
Tabell 1, Utdrag ur tabell 5.20. Hur ofta använder eleverna dator i skolarbetet när de ska… 

 

 

Uppgift 

Alltid/ 

nästan 

alltid 

 

 

Ofta 

 

 

Ibland 

 

 

Sällan 

Aldrig/ 

nästan 

aldrig 

Vet  

inte 

Skriva uppsats/ 

Inlämningsuppgifter? 

6 20 33 16 19 6 

 

Räkna? 

 

0 

 

10 

 

38 

 

20 

 

20 

 

11 

                                                                  (Skolverket, 2013, s. 66) 

 
Av ovanstående siffror kan man utläsa att få elever använder datorn i matematiken, ämnet 

sticker ut i Skolverkets undersökningar som det ämne där det är minst brukligt att eleverna 

använder datorn. Om man ser till samtliga tillfrågade årskurser från årskurs 1 till 

vuxenutbildningen så är det cirka tre fjärdedelar av eleverna som inte använder datorn på 

någon eller nästan någon lektion alls i matematik (Skolverket, 2013). Avsaknaden av digitala 

verktyg i matematikundervisningen gäller även internationellt. Sutherland, Clark-Wilson och 

Oldknow (2011) skriver i en rapport att trots stora satsningar på digital teknik i brittiska 

skolor de senaste decennierna så är användningen av digital teknik outnyttjad i 

matematikundervisningen och där den används så nyttjas den inte till sin fulla potential. 

Därför anser de att kopplingen mellan matematik och datorer i skolorna bör stärkas, både i 

grundskolor och på högskolor. De menar att den digitala matematikundervisningen bör bli 

mer elevfokuserad och relaterad till elevernas verklighet. Lärarens uppgift blir att finna vägar 

till undervisningen som engagerar eleverna, gör dem intresserade, stimulerade och som 

utmanar dem, om inte så sker kommer många elevers matematiska förmåga förbli outvecklad. 

        Engström (2006) skriver att skolans matematikundervisning ska syfta till att skapa bra 

förutsättningar för elevernas inlärning, därför bör datorn bör vara ett hjälpmedel vid såväl 

elevernas egen inlärning och i undervisningen. Lärarens roll, påpekar hon, är att ha ansvar och 

ta initiativ för planering och utförande av undervisningen med digitala verktyg och ska grunda 

sig på flera egenskaper; lärarens kunskap om digitala verktyg och dess programvaror, lärarens 

kunskaper i matematik samt dennes kunskaper rörande elevernas förmåga till 
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kunskapsinhämtning. Lingefjärd (2011) menar att läraren har en svår uppgift och en viktig 

funktion vid introduktionen av elevuppgifter som ska lösas med hjälp av digitala verktyg. Det 

gäller att balansera matematiska problem, metoder och teoretiska resonemang på att sådant 

sätt att varje elev får möjlighet att bearbeta, förstå och lösa problemet samt tolka verktyget på 

rätt sätt. 

        Tay, Lim, Lim och Ling Koh (2012) ser i sin studie att det är lärarens attityder till 

användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen som avgör om dessa används 

eller inte, oavsett hur stor tillgång till digitala verktyg läraren har. Är inställningen positiv hos 

läraren kommer den att nyttja de verktyg som den har förfogande över och med en högre 

frekvens än den lärare som har en negativ inställning och god tillgång på verktyg. Även 

Mcalister, Dunn och Quinn (2005) har undersökt lågstadielärares attityder till användningen 

av datorer i matematikundervisningen och de flesta lärare i deras studie är positiva. Lärarna 

menar att datorer kan användas som ett verktyg för att stödja och förbättra elevernas inlärning 

av matematik utgöra ett gott undervisningsverktyg för läraren, därmed ökar också 

användningen i lärarnas matematikundervisning. 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa för min valda datainsamlingsmetod samt hur jag valt 

att bearbeta mina inhämtade data. Jag presenterar också mina tankar kring urvalet av de 

respondenter jag valde för att svara på min undersökning och ger en redogörelse för 

undersökningens etiska utgångspunkt. Jag avslutar metoddelen med en diskussion kring 

undersökningens validitet och reliabilitet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Jag har i min undersökning valt att använda mig av metoden enkäter. Enkäter som fylls i av 

respondenter är ett vanligt instrument för den så kallade surveydesignen vilken innebär att 

man samlar in data från många fall vid en viss tidpunkt med syfte att erhålla en samling 

kvantitativa data kopplade till olika variabler. Dessa studeras sedan för att påträffa mönster 

och samband. Enkäter i form av fråge/svarsformulär som man skickar ut till respondenter är 

den vanligaste och enklaste formen och den använde jag mig av i min undersökning. 

(Bryman, 2011) Den population, som min avgränsade undersökningsgrupp kallas, måste 

beskrivas så tydligt att ingen som läser min rapport behöver tveka om vem som ingår i 

gruppen (Patel & Davidson, 2011). I mitt fall ville jag undersöka F-3-lärare och digitala 

verktyg och se vilken utbredning dessa verktyg har fått i matematikundervisningen. Detta mot 

bakgrund av lärarnas syn på vilka för- och nackdelar verktygen har och vilken kompetens 

lärarna har om de digitala verktygen. Min ambition var att jag skulle kunna generalisera 

resultatet till andra matematikundervisande F-3 lärare. Enligt Bryman (2011) är generalisering 

ett vanligt mål bland forskare som valt en kvantitativ undersökning, man vill kunna göra 

gällande att resultatet är giltigt på fler individer än de som deltagit i undervisningen.  

        Enligt Patel och Davidson (2011) är svaren man erhåller i en enkät relativt enkla att 

strukturera och sortera i tabeller och diagram. Enkätfrågorna ska inte vara för många, det 

gäller att vara kritisk och stryka de frågor som inte är helt nödvändiga. Speciellt vid enkäter, 

där man som forskare inte har möjligheten att motivera respondenterna, bör man hålla ner 

antalet frågor annars är det stor risk att många individer struntar i att svara på enkäten. Min 

enkät bestod av tio stycken frågor. Det är vanligt att inleda enkäten med neutrala frågor som 

kan ge svar på de bakgrundsvariabler vi behöver information om. Sådana neutrala 

bakgrundsfrågor ger att man kan analysera sambandet mellan olika bakgrundsfaktorer och det 

man undersöker (Patel & Davidson, 2011). Efter inledningsfrågorna kan man ge plats för de 

egentliga frågorna som rör undersökningens frågeställningar. Till sist bör man avsluta sin 
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enkät med frågor som återigen är av mer neutral karaktär, till exempel med utrymme för 

respondenternas egna kommentarer. Patel och Davidson (2011) 

        Viktigt att tänka på vid enkäter är att det kan ta lång tid att få svar, flera veckor ibland, 

och det är mycket vanligt att man måste påminna dem som inte återsänt sin enkät (Bryman, 

2011). Att man som forskare inte är närvarande vid svarstillfället kan vara både positivt och 

negativ för utfallet. Den så kallade intervjuareffekten uteblir och det innebär att 

respondenterna kan vara mer uppriktiga i sina svar och skevheter i svaren minskar, vilket kan 

ses som en fördel.  Några nackdelar med enkäter kan vara att man som forskare inte finns där 

för att hjälpa, förklara eller svara på respondenternas frågor, man kan själv inte ställa 

uppföljningsfrågor för att få utförligare svar, dessutom vet man inte helt säkert vem som 

svarat på enkäten. (Bryman, 2011) 

4.2 Datainsamlingsinstrument 
Mina enkätfrågor var tio stycken till antalet och grunden till samtliga frågor tar till stora delar 

sin utgångspunkt ur Skolverkets uppföljningar 2008 och 2013 som jag ofta hänvisar till i 

litteraturgenomgångens olika avsnitt. Men även Foon Hew och Brushs (2006) vetenskapliga 

artikel med dess olika kategorier, som jag redogör delar ur under avsnitt 3.5 har bidragit till en 

stor andel av konstruktionen av enkätens frågor och svarsalternativ. 

        Jag startade enkäten med två relativt neutrala frågor som tog upp frågan om lärarens 

tillgång till egen arbetsdator på arbetsplatsen och vilka användningsområde den i så fall 

nyttjades till. Jag antog att det kunde påverka användandet av digitala verktyg i 

undervisningen om läraren hade tillgång till egen dator. Den teoretiska grunden till dessa två 

frågor och svaralternativen är tagen ur Skolverkets uppföljningar från 2008 och 2013 som jag 

refererar till i min litteraturgenomgång avsnitt 3.2. 

        Fråga tre till nio utgjorde huvudfrågorna i min enkätundersökning och avsåg att ge mig 

svar på min studies grundläggande frågeställningar. På fråga tre ville jag med utgångspunkt i 

Skolverkets uppföljningar veta vilka digitala verktyg som fanns tillgängliga att använda på 

matematikundervisningen på mina respondenters skolor. Valen av svarsalternativ gjordes 

utifrån de digitala verktyg som Skolverket (2013) sett finns på svenska skolor i sina 

uppföljningar, se avsnitt 3.2, samt sådana jag själv stött på ute på mina VFU-skolor.  

        Fråga fyra utformades efter läroplanen och kommentarsmaterialet till kursplanen i 

matematiks skrivningar om vikten av att som elev så tidigt som möjligt få använda och möta 



 

16 

 

digital teknik i matematikinlärningen, se avsnitt 3.6. Svarsalternativen bestämdes genom att 

jag funderade på hur ofta elever i de olika årskurserna F-3 har matematik. Alternativet varje 

dag, kunde eventuellt kännas för ofta men där hade jag på en VFU-skola i åk1 upplevt att 

läraren hade en matematikstund varje dag och tog således med det valet.  

        Fråga fem menade jag var viktig för att undersöka på vilket sätt mina respondenter kunde 

tänka sig att öka användningen av digitala verktyg i sin matematikundervisning. 

Svarsalternativen baserades på flera delar av min litteraturgenomgång, bland annat 

Skolverkets uppföljningar 2008, 2013 men även ur de orsaker till varför många lärare väljer 

bort IT i sin undervisning som Foon Hew och Brush (2006) beskriver under avsnitt 3.5. Ur 

dessa redogörelser kom också fråga nio till, som tog upp vilka problem som respondenterna 

kunde se i samband med användandet av digitala verktyg, samt svarsalternativen som hörde 

till frågan.  

      Enkätundersökningens sjätte fråga ville fastställa vilken syn respondenterna hade på sin 

egen kompetens om digitala verktyg. Återigen tog frågan sin utgångspunkt ur en av 

Skolverkets uppföljningar, 2013, avsnitt 3.3. Fråga sju, om hur respondenterna ville öka sin 

kompetens kring verktygen, kom som en naturlig följd av fråga sex. Under avsnittet 3.3 finns 

delar av förutsättningarna till svarsalternativen som jag utformade, bland annat Löfving 

(2011) och Steinbergs (2013) tankar kring kollegial handledning.  

        Underlaget till fråga åtta kom av genomgången i avsnitt 3.4. Myndigheten för 

skolutveckling (2006) har sammanställt en mängd studier som påvisar positiva effekter av 

användandet av digitala verktyg och de flesta av svarsalternativen togs ur detta underlag. 

        Jag avslutade enkäten med en neutral fråga som ville undersökta lärarnas övergripande 

uppfattning av användningen av digitala verktyg i skolan. Ännu en gång är det Foon Hew och 

Brushs (2006) artikel och deras kategori attityder och övertygelser som utgör grunden till 

frågan och dess svarsalternativ.  

        Min enkät innehöll endast frågor med fasta svarsalternativ men flertalet hade ett 

kommentarsfält där respondenten kunde bifoga egna kommentarer, tankar eller förslag. 

4.3 Urval 
Jag valde att inrikta min enkätundersökning på samtliga verksamma lärare som undervisar i 

matematik i årskurs F-3 i ett bestämt skolområde. Undersökningen gjordes i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Jag ställde inga krav på lärarnas år i yrket, deras utbildningsnivå 
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eller behörighet i ämnet utan kriteriet var att de vid undersökningstillfället skulle undervisa i 

matematikämnet i en F-3 klass. Totalt skickades den digitala enkäten ut till 47 stycken lärare, 

när svarstiden gått ut hade 17 svar samlats in. Därefter gjordes en manuell insamling med 30 

enkätutlämningar vilket bidrog till ytterligare 21 svar. Totalt har alltså 77 respondenter fått 

min enkät och 38 av dessa har svarat på den. Sammanlagt betyder det att enkäten hade en 

svarsfrekvens på cirka 49 procent. 

4.4 Genomförande och bearbetning 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter i form av ett formulär (Bilaga 2). Jag använde 

mig av det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som fanns att tillgå via Karlstads 

universitets hemsida. Via mail kontaktade jag samtliga rektorer med ansvar för årskurserna F-

3 i en kommun och presenterade mig och min undersökning. De fick också tillgång till min 

enkät. Flertalet av rektorerna ställde sig positiva till min undersökning och svarade genom att 

skicka sammanlagt 47 stycken F-3 lärares e-postadresser till mig så att jag kunde bjuda in 

dessa att delta i undersökningen. 

        Jag sammanställde e-postadresserna och kontaktade samtliga lärare via mail för att 

presentera min enkät och be dem att delta i undersökningen. Vid presentationen är det enligt 

Patel och Davidson (2011) viktigt att klargöra sitt syfte med enkäten och att man i möjligaste 

mån försöker relatera syftet till blivande respondenternas egna mål. Jag utformade ett 

informationsbrev (Bilaga 1) där jag tydligt beskrev varför min undersökning var viktig, vilken 

information jag ville samla in och varför och hur jag valt ut mina respondenter. I 

presentationsbrevet lämnade jag även mina kontaktuppgifter så att respondenterna lätt kunde 

nå mig om så önskades (Bryman, 2011). Informationsbrevet är ofta den enda chans man får 

att motivera sina eventuella respondenter att svara (Patel & Davidson, 2011). 

        När det var en vecka kvar på svarstiden, skickades en automatisk påminnelse ut till de 

respondenter som ännu inte svarat på enkäten. Trots detta hade jag när svarstiden gått ut 

endast fått in 17 svar på min digitala enkät. Jag ansåg att bortfallet var för stort och beslöt 

därför att skriva ut informationsbrevet, som även innehöll information om samtycke, och 

enkäten på papper i 30 exemplar.  Dessa tog jag med till några skolor i mitt valda skolområde 

och presenterade för F-3-lärarna där. Med hjälp av dessa fick jag till slut ihop ytterligare 21 

svar. För att säkerställa att respondenterna inte svarade två gånger fick de skriva sitt namn på 

enkätens sista blad, på så sätt kunde jag jämföra dem med namnen på mina inkomna web-
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enkäter. Jag konstaterade att inga dubbletter förekom. 

        När svaren skulle sammanställas så behövde jag först och främst ordna dessa i någon 

form av system. Först konstaterade jag att alla 38 respondenter hade svarat på samtliga frågor 

i enkäten, ingen hade alltså hoppat över eller missat att fylla i svår på någon fråga. På de 17 

svar som kommit in via min digitala enkät kunde jag skriva ut färdiga diagram direkt ur 

programmet Survey & Report. Dessa diagram sammanfogade jag med mina manuella svar, 21 

stycken, och utformade fullständiga diagram och tabeller med hjälp av dataprogrammet Word. 

Diagrammen och tabellerna systematiserades och sorterades utefter mina enkätfrågor och 

dessa diagram blev undersökningens rådata. När samtliga svar registrerats började jag 

bearbeta, finna mönster och strukturer samt beskriva det resultat som uppstått och som 

framställts i mina diagram. Till sist bearbetade och analyserade jag resultaten utifrån mitt 

syfte och min bakgrund genom min resultatredovisning. (Patel & Davidson, 2011). 

4.5 Bortfallsanalys 
För att kunna värdera mina svar på ett korrekt sätt ville jag göra en analys av enkätens 

bortfall, de respondenter som inte valde att delta i undersökningen. Enligt Johansson och 

Svedner (2010) bör man, om man väljer att använda sig av enkäter i sitt examensarbete, först 

undersöka med några respondenter, i mitt fall lärare, om de redan svarat på många 

enkätundersökningar och om de är villiga att delta i ytterligare en. Det här gjorde inte jag och 

kan därför ha drabbats av det som Johansson och Svedner (2010) kallar enkättrötthet. Det 

innebär att skolpersonal under året behöver svara på många undersökningar av studenter som 

utför sina examensarbeten och därför inte orkar eller har tid att delta i alla. Visserligen gjorde 

jag en förfrågan till rektorerna, med relativt gott resultat, men det var ju inte de som skulle 

delta i undersökningen och några av dem återkom ju inte heller till mig med e-postadresser till 

sina F-3-lärare vilket visar på ett aktivt val att avstå. 

        Det kan ju också vara så att de respondenter som inte valt att svara på undersökningen 

inte tyckte att ämnet i enkäten var betydelsefull eller intressant för dem. Detta bortfall kan då 

ses som viktigt i förhållande till den frågeställning man vill studera. (Bryman, 2011) 

        Jag skickade endast ut en påminnelse till de 47 stycken respondenter som fått min web-

enkät. Om jag startat tidigare med att arbeta med min enkät och haft bättre tid så hade jag 

kunnat påminna ytterligare en gång. Påminnelser har bevisligen positiv påverkan på 
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svarsprocenten, det menar Bryman (2011), och han anser att både tre och fyra påminnelser 

kan bli nödvändiga för att få upp svarsfrekvensen till en acceptabel nivå.  

4.6 Etik 
Det är mycket viktigt att man vid kontakt med respondenter och andra inblandade använder 

sig av korrekt forskningsetik som grundar sig på respekten för dem som deltar. Det finns fyra 

huvudkrav eller etikregler som formulerats av myndigheten Vetenskapsrådet och som även 

uppsatsarbeten som mitt ska uppfylla (Patel & Davidson, 2011). Det handlar först och främst 

om att tillgodose informationskravet. Det gjorde jag genom att begripligt och rättvisande 

informera de berörda i mitt informationsbrev om syftet med undersökningen. Det ska göras så 

tydligt att inga missförstånd uppstår om varför undersökningen görs. Vidare måste deltagarna, 

för att uppfylla samtyckeskravet, själva få avgöra om de vill medverka eller inte utan 

påverkan från mig. De måste också informeras om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande utan påföljande konsekvenser. I mitt informationsbrev, som skickades via mail till 

respondenterna, medföljde det en länk till min webbenkät. Jag informerade respondenterna 

om att de samtyckte till deltagande genom att aktivera enkätlänken och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande genom att meddela mig via mail. Pappersenkäterna som delades 

ut på skolorna hade informationsbrevet fäst på sig och därmed fick samtliga respondenter 

samma information. 

        Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifterna ska förvaras så att 

ingen utom jag kan ta del av dem. När jag kontaktade mina blivande respondenter 

tydliggjorde jag i informationsbrevet att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas utan möjlig spårbarhet. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär en konfidentiell 

enkät att jag som forskare är den enda som ska ha tillgång till vem som svarat på uppgiften. 

Deltagarnas identiteter har anonymiserats i min skriftliga uppsats, dessutom var det bara jag 

som hade tillgång till inloggningen till webbenkät-verktyget där deltagarnas identiteter fanns 

tillgängliga och till de pappersenkäter som inkom vid min manuella insamling. Till sist ska 

nyttjandekravet uppfyllas, vilket innebär att mina insamlade data endast får användas för det 

angivna forskningsändamålet. Respondenterna fick även denna information via mitt 

informationsbrev (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4.7 Alternativ metod 
Jag använde mig uteslutande av enkäter med surveydesign för att pröva den 

problemformulering som låg till grund för min undersökning. Enligt Patel och Davidson 

(2011) bestäms undersökningsmetoden utefter problemformuleringen och hur man uttryckt 

denna i syftet och frågeställningarna.  Eftersom jag ville undersöka i vilken utsträckning F-3-

lärare i ett skolområde använder digitala verktyg i sin matematikundervisning, vilka för- och 

nackdelar de ser med digitala verktyg samt vilka kompetenser de besitter om verktygen, ansåg 

jag att jag ville ha in så många variabler som möjligt för att kunna göra en generalisering av 

svaren.  

        Som alternativ metod hade jag kunnat tänka mig att komplettera mina enkätsvar med 

intervjuer med ett fåtal av mina respondenter för att fördjupa den information som jag fått ut 

av enkäterna. Intervjuerna skulle då utföras i formen semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att jag som forskare har en lista över de specifika teman jag vill beröra i intervjun, 

men att respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Med 

denna metod hade jag fått möjlighet att fördjupa framför allt den andra delen av mitt syfte.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 
Jag anser att reliabiliteten i min undersökning blev relativt hög eftersom samtliga 

respondenter har besvarat exakt samma frågor och därmed blev svaren så likvärdiga som det 

är möjligt. Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitetet om logiken, likheten och pålitligheten 

hos ett mått på ett begrepp. Han menar att stabiliteten hos ett mått, en undersökning, ska vara 

så pass övertygande att om man mäter en grupps attityder två gånger efter varandra så ska 

resultaten inte särskilja sig åt i någon större utsträckning. Jag anser att enkätundersökningen 

skulle få ungefär likvärdiga svar om samma respondenter fick möjlighet att göra om 

undersökningen igen. Jag är medveten om att min enkät hade bestämda svarsalternativ, 

utvalda och styrda utifrån min litteraturgenomgång och att dessa till viss del låste 

respondenterna vid redan förutbestämda svarsvarianter. Men å andra sidan hade de flesta 

frågorna ett fritt svarsalternativ som respondenten kunde välja om den ville kryssa i och 

tillföra en egen kommentar eller eget förslag. Detta gjordes i mycket liten utsträckning och 

därmed anser jag att reliabiliteten ut denna synvinkel är god. Om jag istället ser reliabiliteten i 

förhållande till det stora bortfallet av respondenter i min undersökning, drygt 50 procent, så 

kommer den i en annan dager. Jag kan inte veta hur dessa potentiella respondenter hade 
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besvarat enkäten och hur utfallet hade blivit vid en högre svarsfrekvens. Ur denna synvinkel 

sjunker reliabiliteten. 

        Validitet är ett mått som innebär ett det finns en överensstämmelse mellan vad vi ska 

undersöka och vad vi faktiskt undersöker (Patel & Davidson, 2011). I mitt fall kan man säga 

att validiteten är acceptabel. Frågorna var strukturerade efter mitt syfte och mina 

frågeställningar. De var konkreta i sin utformning och hade flervalsalternativ, men som jag 

nämnde ovan finns ett visst mått av påverkan från just dessa förutbestämda svarsalternativ. 
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5. Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras resultatet av det empiriska datainsamlingsmaterialet. 

Resultatdelen avslutas med sammanfattande analys av undersökningens resultat. Den 

redovisas med utgångspunkt från undersökningens frågeställningar och struktureras efter 

intervjufrågorna som ställdes till respondenterna i min enkät. 

5.1 Tillgång och användning av digitala verktyg 
Enkäten inleddes med två relativt neutrala frågor. Jag ville undersöka i vilken utsträckning 

lärarna hade tillgång till egen dator på sin arbetsplats och om den var tillhandahållen av 

arbetsgivaren samt vilka arbetsområden man använde sin dator eller surfplatta till. Det visade 

sig att samtliga respondenter, 38 stycken hade tillgång till egen dator eller surfplatta som 

arbetsgivaren tillhandahöll. 

        Den andra frågan var också av neutral karaktär och där ville jag veta vad respondenten 

brukar använda sin personliga dator eller surfplatta till. Svarsalternativen som respondenterna 

hade att välja på hade jag valt ut utefter innehållet i min litteraturgenomgång. Följande 

svarsalternativ fanns att välja på, respondenten kunde välja flera alternativ;  

 dokumentation t.ex. av elevers utveckling 

 undervisningsplanering  

 kommunikation t.ex. mailkontakt  

 kompetensutveckling  

 undervisningsverktyg  

 söka information  

 övrigt 

Samtliga respondenterna svarade på frågan och alla använde sitt digitala verktyg till flera 

saker, de två alternativ som fick flest svar, 38 stycken per svar, var kommunikation och att 

söka information. Alternativet undervisningsverktyg hade också fått många svar, 36 stycken. 

Jag noterade också att ingen respondent hade valt att fylla i övrigt-alternativet. (se figur 1) 
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Figur 1 Diagrammet visar fördelningen av antalet svar på enkätfråga 2. Här ser man att samtliga alternativ, utom 

Övrigt, har fått mer än 30 svar och man kan konstatera att många av de 38 respondenterna använder sin da-

tor/surfplatta till flera aktiviteter. 

Även den sista frågan i enkäten klassificeras att vara av neutral karaktär. Med den ville jag 

undersöka lärarnas övergripande uppfattning om deras användning av digitala verktyg i 

skolan och om de ville använda dem i högre eller lägre grad än i dagsläget. Svaren visade på 

en kraftig önskan om att kunna bruka digitala verktyg mer eller mycket mer än i dagsläget då 

36 av de totalt 38 respondenterna valt något av dessa två alternativ. (se figur 2)  

 
Figur 2 Diagrammet visar svaren på den sista frågan, enkätfråga 10.  
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5.2 Digitala verktyg i matematikundervisningen 
På fråga tre ville jag ha svar på vilka digitala verktyg som respondenterna hade tillgång till på 

sin skola för att använda i sin matematikundervisning. Här kunde de välja att kryssa i flera 

alternativ bland följande verktyg; 

 inga alls 

 dator 

 surfplatta 

 digital skrivtavla 

 digitalkamera 

 projektor 

 video 

 övrigt 

Det fanns ingen lärare som saknade digitala verktyg, 33 hade valt alternativet dator, 24 hade 

surfplatta, 4 valde alternativet digital skrivtavla, 16 digitalkamera, 28 hade en projektor, 10 en 

video och en respondent hade kryssat i alternativet övrigt och lagt till kommentaren – 

HoverCam en digital dokumentkamera. Totalt fick frågan 116 svar. Bryter man ner svaren och 

ser på spridningen av verktyg i min respondentgrupp fanns det tio stycken lärare som hade 

tillgång till fem digitala verktyg var. De åtta respondenter som hade minst antal digitala 

verktyg hade tillgång till två stycken vardera. 

  



 

25 

 

        Fråga fyra handlade om hur ofta respondenten väljer att använda digitala verktyg i sin 

matematikundervisning.  Respondenten kunde välja mellan sex olika svarsalternativ, notera 

den jämna spridningen av svaren (se tabell 2). 

Tabell 2. Tabellen visar resultaten av svaren på enkätfråga 4, Hur ofta använder du digitala verk-

tyg i din matematikundervisning? 

Svarsalternativ Antal 

svar 

Varje dag 8 

Varje vecka  8 

Varannan vecka 2 

Någon gång i månaden 7 

Sällan 8 

Aldrig 5 

Totalt antal svar 38 

 

        Enkätfråga nummer fem berörde frågan om vad som skulle få respondenten att använda 

digitala verktyg i matematikundervisningen med tätare intervall än vad de uppgett i fråga fyra. 

Här kunde de välja att ange flera olika svar och det alternativ som fick flest antal svar var: Att 

varje elev hade en egen dator/surfplatta.(se figur 3). Svarsalternativ: 

 Tillgång till fler digitala verktyg i mitt klassrum 

 Att varje elev hade en egen dator/surfplatta 

 Om jag fick utbildning och kunskap om verktygen 

 Om jag hade mer tid att planera in dessa verktyg i undervisningen 

 Om vi i kollegiet utbytte erfarenheter om hur man kan arbeta med verktygen 

 Eget alternativ 
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Figur 3 Diagrammet redovisar resultatet av enkätfråga 5. Svarsalternativen berör varianter på frågan om tillgång på 

digitala verktyg, tidsaspekten, samt lärarens kompetens. Ingen respondent har valt att fylla i ett eget alternativ. 

 

5.3 Lärarnas bild av den egna kompetensen 
        På fråga sex ville jag undersöka vad respondenterna ansåg om sin egen digitala 

kompetens. De skulle värdera sina kunskaper utefter fyra kriterier;  

 mycket bra på digitala verktyg 

 ganska bra på digitala verktyg 

 mindre bra på digitala verktyg  

 inte alls bra på digitala verktyg  

Här svarade åtta stycken att de var mycket bra, 20 stycken ansåg att de var ganska bra, sex 

stycken var mindre bra och fyra stycken tyckte att de inte alls var bra på att hantera digitala 

verktyg.  

        När jag i fråga sju ville ha reda på hur respondenten skulle föredra att lära sig mer om 

digitala verktyg i matematikundervisningen, blev resultatet så här(se figur 4). Respondenten 

kunde välja att ange flera svarsalternativ;  

 behöver ingen utbildning 

 enstaka kurser 

 lära av kollegiet 
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 pröva mig fram ensam 

 fortlöpande extern utbildning 

 eget alternativ  

 
Figur 4 Diagrammet visar fördelningen av svaren på enkätfråga 7. Här verkar lärarna helst vilja dela med sig och 

lära sig av varandras erfarenheter och kunskaper följt av att få utbildning genom enstaka kurser. 13 stycken kunde 

också tänka sig att gå fortlöpande externa utbildningar. Den respondent som hade fyllt i ett eget alternativ hade 

kommenterat det med att den önskade tillgång till support på de olika verktygen. 

 

5.4 Fördelar och nackdelar med digitala verktyg 
För att undersöka vilka fördelar som respondenterna såg med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen fick de på fråga åtta (se resultat i figur 5) välja mellan sju olika 

alternativ och också välja fler av dem om så önskades;  

 inga alls 

 stimulerar elevernas inlärning  

 ökar elevernas problemlösningsförmåga 

 stimulerar elevernas kommunikationsförmåga 

 ökar elevernas samspel 

 ökar elevernas motivation 

 tränar elevernas samarbetsförmåga 
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Figur 5 Resultatet av svaren som inkom på enkätfråga 8. 30 av respondenterna anser att digitala verktyg stimulerar 

elevernas inlärning, endast åtta menar att de stimulerar elevernas kommunikationsförmåga. 

        Till sist ställdes frågan om vilka problem som respondenterna kunde se vid användandet 

av digitala verktyg i matematikundervisningen. De kunde välja mellan sju alternativ och 

kryssa i flera om så önskades;  

 inga alls 

 minskar elevernas samspel 

 minskar koncentrationsförmågan 

 minskar inlärningsförmågan 

 ger mig som lärare mindre diskussionsutrymme med eleverna 

 minskar samspelet mellan mig och eleven 

 eget alternativ  

Som synes på nedanstående diagram (se figur6) är det 17 respondenter som inte kan se några 

problem alls med att använda sig av digitala verktyg på matematiklektionerna. Annars var det 

samspelet mellan elev-elev och elev-lärare som verkade vara de problem som respondenterna 

ansåg vara mest framträdande. På denna fråga var det också fyra respondenter som valde att 

kryssa i ett eget alternativ och då framkom följande synpunkter;  

 ”Använda det som en del av vardagen men inte alltid” 
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 ”Tror man behöver ha en bra balans mellan vanligt eget tänkande istället för att bli serverad 

färdiga bilder, tal etc.” 

 ”Alla barn vill jobba med iPads men vi har bara tre i åk 1. Då är det viktigt att göra ett system 

så det känns rättvist för eleverna” 

 ”Att tekniken krånglar och det tar tid från lektionen. Att min okunskap om hur man jobbar 

med digitala verktyg gör att jag väljer fel appar t.ex. Det finns mycket bra material men även 

mycket dåligt och det kan vara svårt och ta tid att sålla” 

 ”Tekniken strular och stjäl viktig lektionstid – det gäller att vara bra förberedd och kunna tek-

niken man valt att undervisa i väl” 

 

 

Figur 6 Redovisar svaren på enkätfråga 9. Cirka 45 procent av respondenterna såg inga problem alls med att an-

vända digitala verktyg i matematikundervisningen. 

5.5 Resultatanalys 

5.5.1 Hur frekvent använder F-3-lärare i min undersökning, 
digitala verktyg i sin matematikundervisning? 

Enligt min undersökning finns det en bred spridning i hur ofta lärare har möjlighet att använda 

digitala verktyg i sin matematikundervisning. En förhållandevis hög andel, 40 procent, väljer 

ändå att använda ett digitalt verktyg någorlunda ofta (varje dag, varje vecka). Det kan enligt 

min undersökning bero på att lärarna numera har mycket god tillgång till digitala verktyg, 

samtliga respondenter har till exempel tillgång till en egen dator/surfplatta som arbetsgivaren 

tillhandahåller. Man kan i min undersökning även se att den egna datorn/surfplattan har ett 
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brett användningsområde då de flesta av svarsalternativen på fråga två hade fått en hög 

svarsfrekvens. Men enligt resultatet så finns det fortfarande en stor andel lärare, 34 procent, 

som sällan eller aldrig använder något digitalt verktyg i sin matematikundervisning. Man kan 

jämföra det med svaren på min andra fråga, där 36 respondenter, nästan 95 procent angett att 

man använder sin dator/surfplatta som undervisningsverktyg. Denna fråga gällde användandet 

av digitala verktyg som undervisningsverktyg rent generellt, alltså inte specifikt i 

matematikundervisningen. Det här resultatet visar att bruket av digitala verktyg i 

matematikundervisningen ännu inte slagit igenom på bred front och att ämnet som sådant kan 

utgöra ett motstånd eller ses som ett svårt ämne att didaktiskt integrera digitala verktyg i. 

Lingefjärd (2011) menar att den tekniska utvecklingen går så snabbt att det verkar svårt att få 

en samlad bild av vilka möjligheter som bjuds inom matematikområdet. Han anser att flertalet 

av matematiklärarna i många länder därför misstror användningen av tekniska verktyg i sin 

matematikundervisning. Även Blomhöj (2001) är av den meningen att integreringen av 

digitala verktyg, specifikt datorer, i matematikundervisningen utgör ett didaktiskt 

problemområde. Läraren bör behärska, förutom sitt matematiska ämneskunnande, tekniska 

kunskaper om de valda IT-verktygen samt didaktiska kunskaper om hur verktygen kan skapa 

väsentliga ämnesmässiga aktiviteter och krav på allsidiga elevverksamheter.  

       När man granskar resultatet av fråga fem så upptäcker man att tillgången på elevdatorer 

och andra digitala verktyg i klassrummet är de mest valda faktorerna som skulle bidra till att 

lärarna i högre grad skulle använda digitala verktyg i sin matematikundervisning. Av svaren 

att döma anser respondenterna att tillgången till elevdatorer i mitt valda skolområde inte är 

tillräcklig. Detta kan ses i bakgrund av resultaten i Skolverkets (2013) senaste uppföljning 

som visar att tillgången till elevdatorer kontinuerligt ökar i den svenska grundskolan. 

Satsningen på egna elevdatorer har dock gjorts främst i grundskolans äldre åldrar, åk 7-9. 

Flera av respondenterna anger också kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter mellan 

kollegor som faktorer som skulle främja användandet av verktygen. Engström (2006) menar 

att det behövs kunskap hos den enskilde läraren om digitala verktyg och deras programvaror 

men också samarbete med kollegor för att få till en bra kombination av egenskaper och 

kompetenser. Även Jönsson och Lingefjärd (2012) menar att när tekniska verktyg blir mer och 

mer sofistikerade så blir också relationen mellan användaren och verktyget mer sammansatt 

och mångfacetterat. Det innebär att användarens förmågor och kunskaper hela tiden bör få 

möjlighet att utvecklas och att det till detta krävs både tid och ansträngning. Det här med 
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önskan om mer tid kan man också se i mitt resultat då 15 av respondenterna hade valt brist på 

planeringstid som en aspekt till att införa digitala verktyg i sin matematikundervisning. 

5.5.2 Vilka digitala verktyg har lärarna tillgång till i 

matematikundervisningen och vilken kompetens besitter 

lärarna om verktygen? 
Samtliga lärare i min undersökning har tillgång till digitala verktyg att använda i sin 

matematikundervisning. Tittar man på antalet digitala verktyg per lärare så finner man att i 

snitt har de 38 respondenterna tillgång till tre verktyg vardera. Om man bryter ned resultatet 

ytterligare och ser på det faktiska resultatet har de lärare som har flest verktyg tillgång till fem 

stycken vardera och de som har minst antal två stycken var. Eftersom jag fysiskt har besökt 

vissa av respondenternas skolor med mina enkäter kan jag också se att resultatet är knutet till 

vilken skola lärarna jobbar på. Då kan man se att vissa skolor investerat på digital utrustning i 

sina klassrum jämfört med andra där satsningen är något mer sparsam. Enligt Skolverket 

(2013) så har antalet datorer och annan IT-utrustning ökat mellan deras uppföljningar 2008 

och 2012, men grundskolornas rektorer i deras undersökning 2012 uppger ändå att behovet av 

investeringar är större än det var vid första undersökningen. Min undersökning visar att även 

om man har god tillgång på digitala verktyg så garanterar inte det att man använder dem i 

matematikundervisningen. Det bekräftas av en jämförelse mellan resultaten på enkätfråga 

nummer tre och fyra. Av de tio respondenter som har tillgång till fem digitala verktyg är det 

endast två stycken som svarar att de använder dem varje dag. Sex stycken svarar att de 

använder dem sällan och de andra två valde varje månad respektive varannan vecka. Enligt 

Steinberg (2013) är fungerande lokaler, verktyg och mjukvara en förutsättning för att nå 

framgång, men han påpekar att utan kompetens hos lärarna kombinerat med en samsyn kring 

användandet av verktygen blir det problematiskt att dra nytta av den digitala tekniken. 

        Det verkar som om majoriteten av respondenterna tycker sig ha god kompetens och 

kunskap inom området för på fråga sex så var det hela 74 procent av dem som ansåg sig ha 

mycket bra eller ganska bra kompetens kring digitala verktyg. Men alla respondenter vill ha 

ytterligare kunskaper, det visar resultatet på fråga sju då ingen av dem svarade att de inte 

behövde någon kompetensutveckling alls. Resultatet visar istället att respondenterna vill lära 

sig mer om digitala verktyg på olika sätt. Det svarsalternativ med högst antal respondentsvar 

var att lära sig av kollegiet följt utav enstaka externa kurser samt fortlöpande extern 

utbildning. Det här med att kollegiet lär av varandra är en utmaning för skolledningen enligt 



 

32 

 

Steinberg (2013). Han menar att skolans organisation kring fortbildningsinsatser ofta är 

ganska oplanerade och sker som han säger ”lite hipp som happ”. Om fortbildningen ska vara 

verksam krävs regelbundna samordnade och långsiktiga insatser som tar sin utgångspunkt i 

skolans värdegrundsfrågor, betyg och bedömning, ledarskap i klassrummet samt 

digitaliseringens effekter. Skolverket (2013)  ser också i sin uppföljning att behovet av 

kompetensutveckling fortsatt är stort. Man har speciellt pekat ut några delar, IT som 

pedagogiskt verktyg, praktiskt kompetensutveckling för att kunna behärska olika digitala 

verktyg samt anpassning av IT-verktyg för elever i behov av särskilt stöd.  

5.5.3 Vilka fördelar respektive nackdelar ser F-3 lärare på 

användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 
De många svaren, 102 stycken, på enkätfråga åtta visar på att samtliga lärare anser att det 

finns mycket positivt och fina möjligheter till elevframgångar med användningen av digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Specifikt visar svaren att respondenterna anser att 

digitala verktyg i matematikundervisningen till stor del stimulerar elevernas inlärning, ökar 

deras motivation samt deras problemlösningsförmåga. Digitala verktyg kan vara ett 

hjälpmedel för att gynna elevers motivation, det menar Löfving (2011), men hon frågar sig 

också om motivation automatiskt ger ökat lärande. Som lärare bör man utgå från vad eleverna 

och hur de uppfattar mål, kunskaper, färdigheter och kompetenser som vuxna i skolan 

bestämt. Elevers motor, den inre motivationen uppstår när någonting känns meningsfullt. 

Barns kommunikativa förmågor kan utvecklas och stimuleras vid och med digitala verktyg, 

dessutom kan de ”stödja barn att hantera verkligheten på andra sätt än vad som vanligtvis 

erbjuds dem” (Alexandersson, 2002). Alexandersson menar vidare att den digitala tekniken är 

ett stöd till samspel på ett nytt och intressant sätt och att kommunikationen kring den nya It-

tekniken aldrig kommer att ersätta den gängse kommunikationen mellan elever som lär. De 

svarsalternativ på enkätfråga åtta som tar upp elevernas samspel och samarbetsförmåga får en 

något lägre andel svar, cirka 31 procent vardera, vilket innebär att flertalet av mina 

respondenter är tveksamma till om digitala verktyg verkligen kan öka elevernas förmågor 

inom dessa områden. 

        Drygt 39 procent av respondenterna ser inga problem alls med att använda digitala 

verktyg i sin matematikundervisning. Detta svar bekräftas av resultatet på min sista enkätfråga 

där en stor majoritet av respondenterna, 95 procent, vill använda digitala verktyg mer eller 
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mycket mer som en naturlig del av elevernas och sin egen vardag. För övrigt kan man av 

resultaten på fråga nio se en koppling till svaren på enkätfråga åtta, då alternativen minskar 

elevernas samspel och minskar samspelet mellan mig och eleven fått flest antal svar. Det här 

med att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt samspel, få diskussionsutrymme och träna 

sin samarbetsförmåga menar Alexandersson (2002) ligger på lärarens ansvar vid den 

pedagogiska planeringen av undervisningen. Om aktiviteterna med digitala verktyg kommer 

in i ett lösryckt sammanhang finns stor risk att vissa barn minskar sin verbala kommunikation 

och sitt sociala samspel med andra menar han.  

        På denna fråga kom också de flesta av respondenternas egna kommentarer. Dessa 

kommentarer såg ut så här;  

 ”Använda det som en del av vardagen men inte alltid” 

 ”Tror man behöver ha en bra balans mellan vanligt eget tänkande istället för att bli serverad 

färdiga bilder, tal etc.” 

 ”Alla barn vill jobba med iPads men vi har bara tre i åk 1. Då är det viktigt att göra ett system 

så det känns rättvist för eleverna” 

 ”Att tekniken krånglar och det tar tid från lektionen. Att min okunskap om hur man jobbar 

med digitala verktyg gör att jag väljer fel appar t.ex. Det finns mycket bra material men även 

mycket dåligt och det kan vara svårt och ta tid att sålla” 

 ”Tekniken strular och stjäl viktig lektionstid – det gäller att vara bra förberedd och kunna tek-

niken man valt att undervisa i väl” 

Nackdelar som respondenterna själva tar upp summerar jag inom följande problemområden; 

tidsaspekten, traditionella attityder, kunskapsaspekten och problemet med bristen på resurser 

exempelvis: tillgången till digitala verktyg. 
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6. Diskussion 
I denna del kommer resultatet att diskuteras utifrån min litteraturgenomgång. Jag kommer att 

dra egna slutsatser och komma fram till vilka konsekvenser jag anser att resultatet kan ha på 

användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. Jag har strukturerat upp 

avsnittet utifrån de frågeställningar jag har i mitt arbete. Syftet med min studie var att 

undersöka i vilken utsträckning F-3 lärare väljer att använda digitala verktyg i sin 

matematikundervisning samt att utröna vilka för- och nackdelar lärarna såg med verktygen. 

Dessutom ville jag ta reda vilken kompetens lärarna ansåg sig ha om digitala verktyg. 

        Till det kommer även en diskussion kring den metod jag valde att använda i min 

undersökning. Jag avslutar avsnittet med några tankar om vad min studie bidragit till 

forskningen och förslag på vad min undersökning kan leda vidare till i form av framtida 

studier. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur frekvent använder F-3-lärare i min undersökning, 
digitala verktyg i sin matematikundervisning? 

Mitt resultat visar att digitala verktyg används i förhållandevis hög omfattning inom 

respondenternas matematikundervisning. Jag kan också utläsa att det finns god tillgång av 

digitala verktyg på de olika skolorna, även om antalet per lärare varierar. Mitt resultat 

stämmer överens med Skolverkets uppföljningar It-användning och it-kompetens i skolan som 

gjorts två gånger, åren 2008 och 2013. Där kan man i den senast utkomna uppföljningen läsa 

att lärares tillgång till dator eller surfplatta hela tiden ökar både på lektionstid och på övrig tid 

och att majoriteten av datorerna är nya. Man uppgav att i närmare 75 procent av alla 

grundskolor var datorerna nyare är tre år. (Skolverket, 2013) Men ännu har inte alla 

respondenter tagit till digitala verktyg i sin matematikundervisning, trots att min undersökning 

visar att majoriteten av lärarna använder sin egen dator som ett undervisningsverktyg i andra 

ämnen. Jag funderar på om ämnet som sådant är problematiskt rent didaktiskt att integrera 

digitala verktyg i. Enligt traditionen är undervisningen och pedagogiken i matematikämnet 

mycket styrt och tar ofta sin grund ur valda läromedel, matematikboken. Blomhöj (2001) 

menar att just så är fallet, datorer och IT kan inte ses som neutrala redskap som med lätthet 

kan införas i matematikundervisningen, utan dessa verktyg förändrar på ett avgörande sätt hur 

undervisningen ska bedrivas både till form och till innehåll. Han anser att en ny didaktisk 

situation skapas där både villkoren för elevernas verksamhet ändras och det matematiska 
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stoffet påverkas. Här anser jag att lärare måste få möjlighet att utveckla sin förmåga och sin 

kunskap om användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. Foon Hew och 

Brush (2006) beskriver under en kategori som de kallar kunskaper och färdigheter att lärare 

inte har kunskaper om hur pedagogik och digitala verktyg kan kombineras och utvecklas till 

nytta för eleverna. Kurserna lärarna gått handlar istället i regel om att hantera själva verktyget 

rent tekniskt.  

        I Skolverkets kommentarsmaterial till kursplanen i matematik uppmanas lärare att 

använda digital teknik så tidigt som möjligt i grundskolans matematikundervisning. Man 

menar att den tekniska utvecklingen i samhället går fort och att eleverna behöver utveckla 

förmågan att reflektera över den potential men också de begränsningar som användningen av 

tekniken ger inom matematiken. Digital teknik underlättar till exempel hanteringen av stora 

mängder data, men det är också viktigt att tidigt lära sig att reflektera kritiskt över resultaten 

av digitala beräkningar. (Skolverket, 2011b)  

        Många av mina respondenter ansåg att en ökad tillgång på elevdatorer och fler digitala 

verktyg i klassrummet skulle göra att de kunde tänka sig att använda digitala verktyg med 

tätare intervall än i nuläget. Enligt Skolverket (2013) finns det en tydlig skillnad mellan elever 

som har en egen dator eller fått låna den av sin skola och de elever som inte har tillgång till 

någon när man ser på hur frekvent de använder den i de olika skolämnena. Man menar att de 

elever som har tillgång till dator använder den i betydligt högre grad till att utföra olika 

arbetsuppgifter och att detta i synnerhet gäller elever i grundskolan. Min undersökning visar 

att alla respondenter förfogar över minst två verktyg var att använda i sin 

matematikundervisning. Jag menar därför att man som lärare måste se potentialen i de verktyg 

man har och utnyttja de möjligheter som faktiskt redan finns i ens närhet. Enligt Tay, Lim, 

Lim och Ling Koh (2012) är det just attityden hos läraren det avgörande för om digitala 

verktyg kommer att användas i undervisningen, inte antal verktyg den har tillgång till. Foon 

Hew och Brush (2006) menar att lärarnas attityder och övertygelser (vilket de benämner en 

kategori) till teknik kombinerat med undervisning, är en mycket avgörande faktor vid 

integreringen av digitala verktyg.  
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6.1.2 Vilka digitala verktyg har lärarna tillgång till i 

matematikundervisningen och vilken kompetens besitter 
lärarna om verktygen? 

Enligt min undersökning så finns det en blandning av digitala verktyg ute på respondenternas 

skolor; datorer, projektorer, surfplattor, digitalkameror, videor, digitala skrivtavlor samt en 

dokumentkamera (HoverCam). Inte helt oväntat så har nästan alla respondenter, 33 stycken, 

tillgång till en dator i sin matematikundervisning. Men även surfplatta och projektor har 

flertalet av mina respondenter relativ god tillgång till.  Däremot verkar inte den digitala 

skrivtavlan finnas att tillgå för mer än fyra av mina respondenter. Foon Hew och Brush (2006) 

ser i sin studie att även om antalet digitala verktyg på en skola kan vara hög, så är det ingen 

garanti att lärarna har enkel tillgång till dem. De menar att det ofta kan behövas teknisk 

support på digitala verktyg som hanteras av många elever och lärare, och att bristen på sådan 

gör att verktyget riskerar att blir liggande oanvänt.  

        Skolverket (2013) visar i sin senaste uppföljning att god teknisk kapacitet och en 

fungerande organisation på skolorna är avgörande för att skapa förutsättningar för användning 

av digitala verktyg i undervisningen. Att ha en fungerande organisation anser även Steinberg 

(2013) vara avgörande för att ro digitaliseringen av skolan i hamn. Det är skolledaren, 

tillsammans med sin personal, som bör vara drivande i utformningen av skolans digitala 

utveckling och policy. Skolledaren har också huvudansvaret när det gäller att utarbeta och 

skapa en fortbildnings- och kompetensutvecklingsplan vilken även ska innefatta hur digitala 

verktyg inverkar på undervisningskvaliteten. Även här ser Foon Hew och Brush (2006) i sin 

kategori institutionella hinder att skolledningen har ett stort ansvar att få lärare att integrera 

digital teknik i sin undervisning. Ledningen bör se till att läraren får utbildning, tid och 

verktyg för att kunna införliva tekniken på ett bra sätt.  

        Jag menar att det inte räcker det med att skolledningen ger lärare ovanstående resurser, 

utan att för att underlätta för varandra och dela på ansvaret bör lärarna utarbeta ett kollegialt 

samarbete. Enligt Hellström (2011) så bör lärarna samarbeta och utarbeta genomtänkta 

strategier. Hon menar att skolans personal ofta arbetar isolerade från varandra och att många 

äldre lärare är traditionsbundna. Därför anser hon att samarbete och god handledning skulle 

kunna få lärare att förstå de digitala verktygens potential i utbildningssammanhang. Foon 

Hew och Brush (2006) tar i en kategori som de benämner ämneskultur upp det att lärare i 

många har fall en inarbetad pedagogik och struktur i matematikämnet. Det är därför svårt för 

dem att använda en teknik som inte överensstämmer med deras traditionella synsätt. 
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        När respondenterna skulle gradera sin kompetens om digitala verktyg hamnade en god 

andel av dem, cirka 74 procent, på ganska bra eller mycket bra på digitala verktyg. Resterande 

26 procent ansåg att de var mindre bra eller inte alls bra på digitala verktyg. Mitt resultat 

stämmer väl överens med Skolverkets (2013) senaste uppföljning där man konstaterar att 

grundskollärarnas IT-kompetens har ökat 2013 jämfört med 2008, i deras uppföljning anser 

närmare åtta av tio lärare att de är mycket bra eller ganska bra på IT. Enligt Lingefjärd (2011) 

samspelar människors kognitiva utveckling med samhällets, där den tekniska utveckling hela 

tiden framställer och ger oss nya instrument och hjälpmedel. På så vis menar han finns det 

ingen anledning att tro att vi människor tappar vår drivkraft att lära nya tekniker och 

instrument som till exempel kan nyttjas i matematikundervisningen.  

        Samtliga respondenter vill utöka sina kunskaper om hur de kan använda sig av digitala 

verktyg i sin matematikundervisning. Majoriteten, 25 stycken, valde alternativet, Att lära av 

kollegiet. Att ta hjälp av sina kollegor eller andra lärare är något som både Löfving (2011) och 

Steinberg (2013) förespråkar. Här ligger, menar Steinberg återigen huvudansvaret på 

skolledningen som behöver kartlägga sin personals digitala kompetens samt planera och 

samordna kontinuerliga interna fortbildningsinsatser. Löfving anser att en trygg pedagog 

vågar ta hjälp av sina medarbetare och att coachning av kollegiet blir allt vanligare för att 

hjälpa varandra att utöka sina kunskaper om digitala verktyg. En slutsats man kan dra är att 

fortlöpande utbildning inom området är något som varje respondent ser som en nödvändighet 

för att kunna öka sin kompetens. Kompetens och kunskap menar jag är en nödvändighet för 

att lärare ska våga ta in digitala verktyg i matematikundervisningen och kanske finns det en 

osäkerhetskänsla över att det digitala verktyget ska förstöra mer för eleverna än vad det gör 

nytta. 

6.1.3 Vilka fördelar respektive nackdelar ser F-3 lärare på 
användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 
Alla respondenter ser fördelar med att använda digitala verktyg i sin matematikundervisning. 

Jag tolkar mitt resultat så att respondenterna anser att digitala verktyg och 

matematikundervisning hör ihop och går att kombinera. Jag anser att det känns mycket 

betydelsefullt att lärarna själva är positiva till användandet av digitala verktyg och att de 

värderar dessa högt i sin undervisning. Lärarna menar att digitala verktyg stimulerar elevernas 

inlärning, motivation och problemlösningsförmåga. Det stämmer väl med Skolverkets (2013) 
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senaste uppföljning där man noterar att grundskollärare i årskurs 1-3 anser att IT och digitala 

verktyg är betydelsefulla pedagogiska redskap som ökar elevernas motivation och stimulerar 

till lärande.  Däremot ser mina respondenter en risk vad gäller kombinationen digitalt verktyg 

och elevers kommunikationsförmåga.  Det här tror jag är en ganska vanlig uppfattning bland 

lärare, att elever framför en skärm gör att kommunikationen mellan dem och läraren per 

automatik minskar. Enligt Alexandersson (2002) har barns kommunikation vid datorer både 

observerats och analyserats och den allmänna bilden som framgår är att barn, vid arbete vid 

en exempelvis datorskärm, får rika möjligheter till kommunikation, tvärtemot vad majoriteten 

av mina respondenter tycker.  Man har funnit att förutom språkliga yttranden finns även annan 

mindre uppenbar men väl så viktig kommunikation i form av gester och blickbeteenden. 

Alexandersson anser att kombinationen av blickbeteenden, pekgester, ordformer och fraser 

stimulerar inlärning och kommunikationsförmåga. Men mina respondenters eventuella skepsis 

till digitala verktygs möjlighet att sätta fart på kommunikationsförmågan hos elever får även 

det vatten på sin kvarn. Alexandersson såg i sin studie att det inte var helt ovanligt att vissa 

elevers kommunikation vid datorskärmen var minimal och han beskriver dessa barn som 

kortfattade i sin kommunikation med ofullständiga språkliga satser. Han menar att mest 

frekvent tycktes detta förekomma när eleven hade invandrarbakgrund eller hade föräldrar som 

var mindre välutbildade. Där anser jag, kommer verkligen kompetensen kring digitala 

verktygs didaktiska användning till stor nytta, lärare måste veta vad, hur och varför ett 

verktyg ska brukas i undervisningen. 

        På sista frågan, om respondenten kan se några problem med att använda digitala verktyg 

i matematikundervisningen har många respondenter valt alternativet inga alls. De tror inte 

heller på att digitala verktyg skulle minska elevernas koncentrationsförmåga eller deras 

inlärningsförmåga då dessa alternativ inte får några svar alls. Däremot är man inne på att 

dessa verktyg kan minska både samspelet mellan lärare-elev och mellan elev-elev. Det sista 

förutbestämda svarsalternativet som respondenterna kunde välja på var att 

diskussionsutrymmet skulle minska. Man kan säga att dessa tre alternativ tar upp samma 

dilemma och det är att man befarar att interaktionen mellan klassrummets parter; elever och 

lärare skulle minska om användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen tog för 

stor del av lektionen. Anpassningen av IT-baserade undervisningsskeenden ställer mycket 

höga krav på att läraren kan få hjälp och råd från en god undervisningstradition och från 

läroböckernas upplägg för att finna balans till sin matematikundervisning under de IT-
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baserade aktiviteterna. Balansen bör handla om att finna vägar till samspel mellan elev och 

det digitala verktyget, att bygga en inlärningsmiljö som ger tillfällen till elevaktiviteter som är 

relevanta med ämnet och med goda möjligheter till diskussioner mellan elev-lärare, elev-elev. 

(Blomhöj, 2001) 

        På fråga nummer nio missar jag litteraturgenomgångens innehåll med mina felaktiga 

svarsalternativ. Men tack vare respondenternas egna kommentarer halkar jag in på den igen då 

de identifierar några problemområden som till exempel: tidsaspekten, attityder, 

kunskapsaspekten och problemet med bristen på resurser med avsaknaden av digitala verktyg. 

Detta återknyter till Foon Hew och Brushs (2006) vetenskapliga artikel där de sammanställer 

svårigheter med att införa digital teknik i skolan till sex huvudsakliga kategorier. De från mina 

respondenters ovan nämnda problem kan sägas ingå i några av deras kategorier presenterade i 

litteraturgenomgången.  Men Foon Hew och Brush ger också i sin artikel förslag på hur man 

på en skola kan arbeta med att övervinna sådana här hinder och problem. Man bör för det 

första ha en gemensam vision och plan för införandet av teknik på skolan. Den bör utarbetas 

av samtliga aktörer på skolan, ledning, lärare och administratörer, för att få bästa acceptans 

och genomslag i skolans vardagliga arbete. Därefter måste man finna vägar till att övervinna 

bristen på resurser såsom avsaknad av digitala verktyg, tid, teknisk support och så vidare 

genom att sammanställa de goda resurser som finns och dela dessa, på ett för så många som 

möjligt, bra sätt. Man kan till exempel rotera ett antal digitala verktyg, till exempel surfplattor, 

genom att använda rullvagn och ett välarbetat schema. Vidare anser de att skolan tillsammans 

måste arbeta på att förändra attityder och föreställningar om digitala verktyg. Det kan 

innebära att rektorerna stöttar de som har intresse för verktygen i deras experimenterande – 

det är bättre att våga försöka och göra fel än att avstå användandet av verktygen. Till sist anser 

även Foon Hew och Brush att det är mycket viktigt att lärare får möjlighet att kontinuerligt 

bättra på sina kunskaper kring verktygen genom professionella kurser och utbildningar. 

6.2 Sammanfattning 
Min slutsats av undersökningen är att lärarna i min studie anser att digitala verktyg stöder 

matematikundervisning och att flertalet av mina respondenter vill använda dem mer än i 

dagsläget. De flesta lärare har i dag tillgång till ett eller flera digitala verktyg och de är till 

stora delar villiga att försöka använda dessa i sin matematikundervisning och relativt många 

gör det redan. Det verkar också finnas en inställning om att man besitter förhållandevis goda 
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kunskaper om verktygen men också att det finns ett behov av att fortlöpande utbildning. 

Lärare är mest intresserade av att lära sig om digitala verktyg av varandra, man anser att 

kollegiet kan visa på de kunskaper man behöver. Det här menar jag är nyckeln till framgång 

inom området, att lärare kontinuerligt utbildar sig om de olika verktygen och bygger på sina 

kunskaper om hur man bäst använder dem i sin undervisning.  Det är påtagligt att 

respondenterna ser många fördelar med att använda digitala verktyg men att de också är 

medvetna om att det kan finnas vissa problem. Det är bra med en viss skepsis och en insikt 

om att det ständigt behöver samtalas om och utarbetas metoder kring när och på vilket sätt 

verktygen ska användas för att ge eleverna den bästa kvaliteten på sin utbildning. Man 

behöver även omarbeta läromedel så att dessa passar en digital undervisning och jag menar att 

skolledning och rektorer har en viktig roll att spela i sammanhanget.  Till slut skulle jag vilja 

påpeka att digitala verktyg har en betydande roll i samhället likväl som i skolans värld och i 

matematikundervisningen. Därför bör eleverna få möjlighet att bekanta sig med dessa verktyg 

redan i tidiga åldrar. 

6.3 Metoddiskussion 
Jag valde att enbart använda mig av enkäter som datainsamlingsmetod när jag ville ha svar på 

mina frågeställningar.  Undersökningens frågeställningar var ganska snåriga att reda ut. Först 

och främst ville jag inte ha för många frågor, tio stycken till antalet var tillräckligt. Sedan 

skulle litteraturgenomgången ligga till grund för innehållet i frågorna och det tog relativt lång 

tid att organisera detta innehåll på ett korrekt sätt och få till frågeställningar och 

svarsalternativ som speglade innehållet.  Jag anser att jag till stora delar lyckats med detta, 

men undantaget kan vara svarsalternativen på fråga nio. Där har jag inte lyckats få med de 

helt korrekta faktorerna i svarsalternativen som jag identifierat i min litteraturgenomgång. Till 

sist var målet att enkäten max skulle ta fem minuter att genomföra, detta för att 

respondenterna skulle vilja lägga tid på att svara, en lång omfattande enkät trodde jag skulle 

minska svarsfrekvensen. Trots min korta och relativt snabbsvarade enkät fick jag inte in mer 

än 17 svar på 47 utskickade mail, trots en påminnelse till varje respondent. Därför skrev jag ut 

30 stycken informationsbrev och enkäter på papper och besökte några skolor. På detta sätt fick 

jag mycket bättre respons och fick in ytterligare 21 stycken svar. Totalt sett fick jag ett 

förhållandevis vidsträckt resultat med en svarsfrekvens på cirka 49 procent, med vidsträckt 

menar jag att svar inkommit från samtliga grundskolor i skolområdet utom två. Jag anser att 
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de respondenter som svarat representerar så pass olika skolor med olika förutsättningar så att 

resultatet ändå kan generaliseras i viss mån. Dock kan den geografiska faktorn ha en 

avgörande roll, undersökningen genomfördes i ett jämförelsevis litet geografiskt område 

vilket gör mig något tveksam till graden av generalisering. Hade jag valt en annan metod, till 

exempel observation som hade varit mycket tidskrävande så hade jag med all tydlighet inte 

kunnat generalisera svaren. Inte heller intervjuer hade kunnat frambringa den breda 

undersökning som enkäten gjorde. Däremot hade jag kunnat intervjua ett antal av de 

respondenter som svarat på enkäten som ett komplement till enkäten för att ytterligare 

fördjupa mig inom någon del av mitt syfte och därmed fått ett mer bredare och fylligare 

resultat. 

6.4 Bidrag till forskningen och framtida studier 
Min studie kan bidra till kunskap inom det skolområde jag använt som underlag för min 

undersökning. Jag menar att det till exempel vore av intresse för skolchefen i kommunen att 

få en inblick i hur användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen ser ut i 

dagsläget och hur eventuella satsningar på teknisk utrustning och kompetensutveckling kan 

styras i framtiden. 

        Jag har fått en mängd tankar och idéer kring användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Främst handlar dessa om att vi lärare måste få möjlighet att 

utvecklas inom området. I nuläget verkar det ligga mycket på lärarens eget intresse kring 

ämnet om digitala verktyg används inom matematikundervisningen eller inte. Men det menar 

jag inte är tillräckligt inför framtiden. I läroplanen står ju uttryckligt att verktygen bör 

integreras så tidigt som möjligt i elevernas matematiska vardag och i framtidens samhälle lär 

tekniken utgöra en ännu större del av vår vardag. Så för att uppnå det målet anser jag att 

skolan och lärare, redan i åk F-3, bör få möjlighet att tillgodose sig kunskaper och 

självförtroende om olika digitala verktyg. För framtida studier anser jag att det därför vore 

mycket intressant och viktigt att undersöka vad skolledare och rektorer anser om användandet 

av digitala verktyg. Hur ser deras inställning kring digitala verktyg i 

matematikundervisningen ut och hur de ser på lärarnas kunskaper inom området och vilka 

planer de har för lärarnas utveckling inom området inom en snar framtid. 
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Bilagor 

Bilaga 1-Informationsbrev 
Informationsbrev med samtycke, angående:  

Deltagande i enkätundersökning gällande F-3-lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

 

Hej! 

Mitt namn är Britteli Ekman och jag studerar på Karlstads universitet på grundlärarprogrammet åk F-3. Just nu 

skriver jag på mitt examensarbete och har inriktat mig på matematikdidaktik och där intresserat mig för 

användningen av digitala verktyg i samband med matematikundervisningen. I de flesta skolor finns det numera 

god tillgång till olika digitala verktyg i form av till exempel datorer, surfplattor och digitala skrivtavlor. Trots 

detta visar rapporter att användningen av teknik i speciellt undervisningen av matematikämnet är mycket 

begränsad. Syftet med min studie är att i ett skolområde undersöka i vilken utsträckning F-3-lärare väljer att 

använda digitala verktyg i sin undervisning av matematik. Vidare är mitt syfte att undersöka vilka för- och 

nackdelar lärarna ser med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen samt vilken kompetens de 

besitter om verktygen. 

Jag vänder mig till samtliga F-3-lärare i kommunen som undervisar i matematik men har för övrigt inte ställt 

några krav på lärarnas år i yrket, utbildningsnivå eller behörighet i ämnet. 

 

Undersökningen sker i form av en enkät som består av tio stycken frågor. Frågorna är av standardkaraktär med 

bestämda svarsalternativ, på vissa av frågorna ges du dessutom möjligheten till att bifoga egna kommentarer. Jag 

har använt mig av det webbaserade enkätverktyget Survey&Report och om du klickar på medföljande länk i 

detta e-postmeddelande så samtycker du till deltagande i min undersökning. Fyll i svarsalternativen på enkätens 

tio frågor genom att klicka i de alternativ som passar dig och avsluta till sist genom att trycka på ”skicka in”-

knappen. Allt som allt tar det max 5 minuter att slutföra enkäten. Ditt deltagande är garanterat anonymt. Dina 

svar kommer endast att användas i mina statistiska sammanställningar och enskilda personers svar kommer inte 

att kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Detta gör du genom att 

skicka ett e-postmeddelande till mig utan närmare förklaring 

Resultatet kommer att publiceras i den färdiga rapporten i slutet av VT-15.  

 

Med vänliga hälsningar  

Alingsås 2015-02--- 

Britteli Ekman, student 

britteli.ekman@telia.com 

0738-40 78 71 

 

Maria Fahlgren, handledare  

Karlstads universitet 

maria.fahlgren@kau.se , 054-700 2059 
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Bilaga 2-Enkätundersökning 
 
 

 

  

Undersökning gällande F-3-lärares användning av digitala verktyg 

i matematikundervisningen 
Har du frågor eller funderingar kring något i enkäten, tveka inte att höra 

av dig till mig på min e-postadress: britteli.ekman@telia.com 

Samtliga svar är och förblir anonyma. 
 

Där inget annat anges får du endast kryssa i ETT svarsalternativ. 
1. Har du tillgång till en egen personlig dator eller surfplatta, tillhandahållen av 
dinarbetsgivare, på den skola du arbetar? 

 Ja  

 Nej - Gå vidare till fråga 3 

 
2. Om du svarat JA på fråga 1. Vad brukar du använda din personliga 
dator/surfplatta till? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 Dokumentation t.ex. av elevers utveckling 

 Undervisningsplanering 

 Kommunikation, t.ex. mailkontakt 

 Kompetensutveckling 

 Undervisningsverktyg 

 Söka information 

 Övrigt. Skriv gärna i kommentarsfältet nedan. 

 
3. På den skola du arbetar, vilka digitala verktyg har du som lärare tillgång till 
att använda i din matematikundervisning? Det är möjligt att kryssa i flera 
svarsalternativ. 

 Inga alls 

 Dator 

 Surfplatta 

 Digital skrivtavla 

 Digitalkamera 

 Projektor 

 Video 

 Övrigt 
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4. Hur ofta använder du digitala verktyg i din matematikundervisning? 
 Varje dag 

 Varje vecka 

 Varannan vecka 

 Någon gång i månaden 

 Sällan 

 Aldrig 

 
5. Vad skulle få dig att använda digitala verktyg i matematikundervisningen 
med ännu tätare intervall? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 Tillgång till fler digitala verktyg i mitt klassrum 

 Att varje elev hade en egen dator/surfplatta 

 Om jag fick utbildning och kunskap om verktygen 

 Om jag hade mer tid att planera in dessa verktyg i undervisningen 

 Om vi i kollegiet utbytte erfarenheter om hur man kan arbeta med verktygen 

 Eget alternativ. Skriv gärna i kommentarsfältet. 

 
6. Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din kompetens om 
digitala verktyg? Jag är... 

 mycket bra på digitala verktyg 

 ganska bra på digitala verktyg 

 mindre bra på digitala verktyg 

 inte alls bra på digitala verktyg 

 
7. På vilket/vilka sätt skulle du föredra att lära dig mer om att använda digitala 
verktyg i matematikundervisningen? Det är möjligt att kryssa i flera 
svarsalternativ. 

 Behöver ingen utbildning/Gå vidare till nästa fråga 

 Enstaka externa kurser 

 Lära av kollegiet 

 Pröva mig fram ensam 

 Fortlöpande extern utbildning 

 Eget alternativ. Skriv gärna i kommentarfältet. 

 
8. Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i 
matematikundervisningen? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 Inga alls/Gå vidare till nästa fråga 

 Stimulerar elevernas inlärning 

 Ökar elevernas problemlösningsförmåga 

 Stimulerar elevernas kommunikationsförmåga 

 Ökar elevernas samspel 

 Ökar elevernas motivation 

 Tränar elevernas samarbetsförmåga 
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9. Kan du se några problem med att använda digitala verktyg i 
matematikundervisningen? Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 Inga alls/Gå vidare till sista frågan 

 Minskar elevernas samspel 

 Minskar koncentrationsförmågan 

 Minskar inlärningsförmågan 

 Ger mig som lärare mindre diskussionsutrymme med eleverna 

 Minskar samspelet mellan mig och eleven 

 Eget alternativ. Skriv gärna i kommentarsfältet. 

 
10. Till sist, vilken är din övergripande uppfattning om din användning av 
digitala verktyg i skolan. För att ge eleverna en god undervisning och för min 
roll i övrigt som lärare skulle jag vilja använda digitala verktyg… 

 mycket mer 

 mer 

 ungefär som nu 

 mindre 

 mycket mindre 

 


