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I föreliggande studie söker vi kunskap om lärares användning, tillgång, digitala 

kompetens såväl som erfarenheter och uppfattningar angående digitala verktyg inom 

matematikundervisningen för årskurs 1-3 genom en enkätstudie. Studiens data 

analyserades med hjälp av de kvantitativa analysmetoderna univariat analys och 

innehållsanalys. Vårt resultat indikerar att; 1. Samtliga lärare använder digitala 

verktyg varje dag för eget bruk och för elevers bruk men inte inom 

matematikundervisningen 2. Tillgången till digitala verktyg bland respondenterna ser 

olika ut, där tillgången till vissa verktyg är god men andra bristfällig 3. 

Kompetensutvecklingsbehovet är stort när det gäller digitala verktyg även om 

respondenterna överlag anser sig ha god digital kompetens 4. Erfarenheter och 

uppfattningar av digitala verktyg skiljer sig stort beroende på vem som tillfrågas men 

att vikten bör ligga på hur man som lärare använder och implementerar digitala 

verktyg i matematikundervisningssammanhang. Vår slutsats är att lärares 

användning, tillgång och kompetens angående digitala verktyg är bristfällig och att det 

kommer bli en utmaning att implementera nya skrivningar (Skolverket, 2017a) 

angående digitalisering i praktiken.  

__________________________________________________________ 

Nyckelord: Digitala verktyg, digital kompetens, matematikundervisning, 

nyckelkompetenser 
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1 Inledning och problemområde 
Europaparlamentets rekommendation enligt europeiska unionens tidning den 30 
december 2006/L394 är att varje person utvecklar åtta nyckelkompetenser som är 
grundläggande för att aktivt kunna delta i ett kunskapsbaserat samhälle, däribland 
matematiskt kunnande, grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens samt 
digital kompetens. Regeringen har nu officiellt redogjort för att de nationella proven, 
år 2018, ska digitaliseras för att stödja en likvärdig bedömning, vilket även styrks i 
regeringens proposition (2017/18:14). Skolverkets kvalitetsgranskning (2015a) 
indikerar att Sveriges resultat var lägre än OECD-genomsnittet i PISA 2012 då det för 
första gången genomfördes ett digitalt test i problemlösning. Larsson (2015) framför 
likt Skolverket (2015a) att det inte finns något direkt samband mellan att hög IT-
användning automatiskt skulle bidra till höga resultat.   
 

Den nya reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Skolverket, 2017a) förespråkar mer digital kompetens bland lärare och elever 
inom skolverksamheten. Detta samtidigt som Skolverkets kvalitetsgranskning från 
2015, som utförs vart tredje år, visar att användandet av digitala verktyg är bristfälligt 
inom matematikundervisningen. Vi har likt Skolverket (2015a) uppmärksammat att 
de digitala verktygen sällan tillämpas inom matematikundervisningen och av denna 
anledning anser vi att det är angeläget att undersöka digital teknik i 
matematikundervisning.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur digitala verktyg används i praktiken 
inom matematikundervisningen, hur tillgången till dessa verktyg ser ut såväl som 
vilken digital kompetens lärare i årskurs 1-3 besitter. Studien syftar även till att 
undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar gällande användandet av digitala 
verktyg inom tidigare nämnda årskurser. 
 
Utifrån studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur använder sig lärare av digitala verktyg inom matematikundervisningen 
och hur ser tillgången ut angående dessa? 
2. Vilken digital kompetens finns bland lärare?  
3. Vilka erfarenheter har lärare av att använda digitala verktyg inom 
matematikundervisningen? 

1.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att endast undersöka användningen av digitala verktyg och 
digitalisering inom matematikämnet bland respondenter som är verksamma inom 
årskurserna 1–3. Antalet enkätfrågor avgränsades till 24 stycken varav 23 stycken var 
slutna för att minska antalet bortfall i studien. Studien begränsades även till att enbart 
tillfråga rektorer för kommunala grundskolor i Eskilstuna kommun såväl som diverse 
Facebookgrupper för lärare, om lärares deltagande i studien. Samtliga frågor i 
enkätundersökningen ligger till grund för studiens frågeställning och 
problemformulering. 
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1.3 Disposition 
Kapitel 1 inleds med studiens syfte, forskningsfrågor, problemområde och 
avgränsningar. Kapitel 2 redogör för definitioner av begreppen digitaliseringen, 
digitala verktyg och digital kompetens följt av aktuell debatt, tidigare forskning och 
revideringar av det rådande styrdokumentet. Kapitlet belyser även studiens 
bakomliggande teoretiska perspektiv. Kapitel 3 redogör för studiens val av metod, 
datainsamling och bearbetning såväl som studiens urval och bortfall. Kapitlet omfattar 
även studiens reliabilitet och validitet såväl som dess förhållande till de etiska 
principerna. Kapitel 4 bearbetar resultaten genom tolkning och analys av empirin 
kopplade till forskningsfrågorna följt av en resultatsammanfattning. I kapitel 5 
presenteras slutligen en diskussion som omfattar metoddiskussion och 
resultatdiskussion följt av studiens slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund 
Nedan klargörs definitioner av begrepp, en redogörelse av den aktuella debatten 
inklusive en redogörelse av tidigare forskningen följt av studiens bakomliggande 
teoretiska perspektiv och revideringar av kursplanen för matematik årskurs 1-3.  

2.1 Definitioner 
Nedan presenteras definitioner av begreppen digitalisering, digitala verktyg och 
digital kompetens i syfte att klargöra begreppen och förtydliga vår förståelse av dem 
inom ramen för denna undersökning. 

2.1.1 Digitalisering, digitala verktyg och digital kompetens 

Begreppet digitalisering är mångtydig då förståelsen för begreppet skiftar beroende 
på vem som tillfrågas. Enligt Nationalencyklopedin (2017) är begreppet IT en akronym 
för informationsteknik som härstammar från engelskans; Information Technology. 
Nationalencyklopedin (2017) beskriver IT som ett samlingsbegrepp för ”… de tekniska 
möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.” 
Vidare framgår det utifrån Nationalencyklopedin (2017) att begreppet IKT är en 
akronym för informations- och kommunikationsteknik och härstammar från 
engelskans ICT; Information and Communication Technology. Enligt 
Nationalencyklopedin (2017) är IKT ett tillägg till begreppet IT. Vad begreppet betyder 
i praktiken kan vara olika beroende på vem man frågar, likt begreppet digitalisering, 
då det inte finns någon entydig definition av vad det innebär. Vår förståelse är att det 
främst är kommunikationsaspekten som skiljer IKT från IT. 
 
Vi förknippar begreppet IKT med användningen av digitala verktyg (datorer, internet 
och så vidare) i undervisningssammanhang. I denna studie kommer vi använda oss av 
begreppen digitalisering och digitala verktyg istället för IT och IKT då de två 
förstnämnda är allmännare begrepp som är inskrivna och förtydligade i den 
nuvarande och reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a).  
  
Med begreppet digitalisering avser vi den historiska och pågående tekniska 
utvecklingen där flera aspekter för kommunikation tillkommit så som 
telekommunikation och internet såväl som digitala verktyg och plattformar. Utöver 
denna aspekt förstår vi digitalisering som hur digitala verktyg omsätts i praktiken och 
hur det påverkar individen och samhället. Enligt Skolverket (2017a) har skolan som 
uppdrag att främja elevers lärande och förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Detta i sin tur bidrar till att skolan bör förmedla en gemensam referensram 
med beständiga kunskaper som alla i samhället kan tänkas behöva. De skriver fortsatt 
att: ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.” (s. 9). Skolverket 
(2017a) syftar till att kunskaper inom digitalisering, så som att kunna tillämpa och 
använda färdigheter, metoder och digitala verktyg, därmed blir viktiga. Med begreppet 
digitala verktyg syftar vi, likt Skolverket (2015a), på digitala verktyg så som datorer, 
surfplattor, digitala skrivtavlor, digitala kameror, internet, intranät såväl som 
datorprogram som t.ex. e-post. Skolverket (2015b) skriver att forskare är enade om att 
digitala verktyg har stor potential att förbättra lärande men att det inte sker per 
automatik utan att det handlar om att hur man som lärare för in det i undervisningen 
med hjälp av pedagogik. Vidare för Skolverket (2017a) fram att utbildningen bör syfta 
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till att elever ges förutsättningar och möjligheter att utveckla förmågor inom 
användandet av digital teknik, så som digitala verktyg, för att till exempel utveckla 
deras digitala kompetens (Skolverket, 2017a).     
 
Enligt Barbutiu (Stockholms Universitet, 2012) handlar digital kompetens om att vara 
medveten om den tekniska utvecklingen, att vara flexibel och öppen för att införa och 
använda den nya tekniken i undervisningen såväl som att kunna se möjligheterna som 
tekniken för med sig. Hon beskriver att den digitala kompetensen kan delas in i olika 
dimensioner så som didaktisk, teknisk och teoretisk kompetens. Den digital didaktiska 
kompetensen beskrivs som att kunna bedöma när, vad, varför och hur digitala verktyg 
ska användas som pedagogiskt och metodiskt stöd för lärande. Detta kan uppfyllas 
genom att kunna välja och anpassa arbetsformer och digitala verktyg utifrån 
innehållet, omgivningen och sammanhanget. Den digital tekniska kompetensen berör 
hanteringen och förtrogenheten av att använda digitala verktyg i 
undervisningssammanhang. Den digital teoretiska kompetensen går ut på att känna 
till den forskning som knyter an till digital kompetens och lärande såväl som att förstå 
hur olika teoretiska förhållningssätt kan tillämpas i praktiken. (Stockholms 
Universitet, 2012)  
  
Digitaliseringskomissionen (Statens offentliga utredning [SOU], 2016:89) stödjer det 
Barbutiu (Stockholms Universitet, 2012) beskriver då de förklarar digital kompetens 
på följande sätt: 
 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg 
och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess 
påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, 
kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala 
verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 
samhället med dess möjligheter och risker samt motivation att delta i utvecklingen. 
(s.160) 

  

Med digital kompetens syftar vi till de ovanstående definitionerna. För oss innebär 
detta kortfattat att kunna vara medveten om den tekniska utvecklingen, att kunna vara 
flexibel och öppen för att införa och använda ny och befintlig teknik i undervisningen 
såväl som att kunna se möjligheter och hinder med användandet. 
 
I Europeiska unionens tidning den 30 december 2006/L394 offentliggjordes 
rekommendationer angående de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Alla 
nyckelkompetenser anses vara lika viktiga och de omfattar den kompetens som alla 
individer behöver för att aktivt kunna delta i samhället. Punkt tre berör matematiskt 
kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens medan punkt fyra 
omfattar digital kompetens. Dessa kompetenser berör denna studie genomgående: 

 
3. Mathematical, scientific and technological competence: sound mastery of 
numeracy, an understanding of the natural world and an ability to apply knowledge and 
technology to perceived human needs (such as medicine, transport or communication). 

4. Digital competence: confident and critical usage of information and 
communications technology for work, leisure and communication. (OJ L 394, 
30.12.2006, pp. 10-18) 
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2.2  Digitalisering nu, då och i framtiden 
I Sveriges informationssamhälle pågår just nu en aktuell debatt angående 
användandet av digitala verktyg i undervisningssammanhang och införandet av nya 
skolreformer angående digital kompetens. Skolverket (2017b) beskriver olika tekniska 
förutsättningar som krävs för att digitaliseringsarbetet ska fungera inom 
skolverksamheten. Enligt dem krävs det en god teknisk infrastruktur som då kan bestå 
av till exempel molntjänster, trådlösa nätverk, datorer, surfplattor, och programvaror, 
detta varierar beroende på skolverksamheten, dess behov och ekonomiska 
möjligheter. Nicholas & Fletcher (2016) beskriver hur elevers olika personliga tillgång 
till digitala verktyg och till ett fungerande nätverk, på grund av exempelvis ekonomiska 
restriktioner, kan leda till att alla elever inte ges samma möjlighet att utvecklas. Enligt 
Skolverket (2017b) är det viktigt att infrastrukturen finns på plats och fungerar innan 
man som lärare börjar arbeta med de digitala verktygen. Nicholas & Fletcher (2016) 
skriver om problem relaterade till att ha en fungerande undervisning med stöd av en 
funktionell teknisk infrastruktur. I deras studie har flera lärare uttryckt att de inte 
hade någon dedikerad IT ansvarig på deras respektive skolor. Lärare beskrev att det 
önskades mer pedagogiskt stöd relaterat till undervisningen. Nicholas & Fletcher 
(2016) ansåg att det var möjligt att bristen på undervisning med digitala verktyg i 
klassrummen var relaterade till en brist på kunskap och stöd. Skolverket (2017b) 
påpekar att olika digitala verktyg behöver kunna samspela och kommunicera med 
varandra för att kunna användas effektivt. De får inte heller vara för svåra att hantera 
för elever respektive lärare (Skolverket, 2017b). Skolverket (2017b) skriver att man 
som lärare kan vinna mycket genom att tillfråga elever om deras digitala behov, vad 
de anser är bra verktyg och vad de gillar att använda.  
  

Enligt Skolverket (2015b) är forskare eniga om att användandet av digitala verktyg har 
stor potential att förbättra lärandet men att det inte sker per automatik, utan att det 
handlar om hur man implementerar den i undervisningen. Skolverket (2015b) skriver 
vidare att när datorn endast används som hjälpmedel för till exempel självrättande 
övningar och som skrivmaskin så ändras inte mycket. Om man däremot använder 
tekniken som ett verktyg och som en arena så är möjligheterna goda för en spännande 
utveckling (Skolverket, 2015b). Vidare beskriver Skolverket (2015b) att användandet 
av digitala verktyg kan bidra till ökad motivation, då ett djupare intresse för 
uppgifterna kan skapas, en bredare variation och individanpassning i 
undervisningssammanhang såväl som att användandet kan öppna upp för att ta in 
världen i klassrummet, en värld där många elever känner sig hemmastadda. Detta 
bidrar till att det idag ställs högre krav på och finns andra förutsättningar för elever till 
exempel angående förmågan att kunna vara källkritisk (Skolverket, 2015a). Enligt 
Skolverket (2015a) är detta en förmåga som behövs för att kunna använda digitala 
verktyg på ett säkert sätt, hemma och på fritiden. De skriver dock att det fortfarande 
är en fjärdedel av grundskolelärare som säger att de inte undervisar om källkritik på 
internet. Minst undervisning ges elever i årskurs 1-3 enligt Skolverket (2015a). Drygt 
en tredjedel ges ingen undervisning alls (Skolverket, 2015a). Skolverket (2015a) 
skriver att när lärare börjar använda ny teknik som verktyg kan det skapas goda 
möjligheter för elevers lärande och kunskapsutveckling. För att detta skall kunna 
genomföras krävs det enligt Skolverket (2015a) att lärare har en god digital 
kompetens, en förståelse för när och hur digitala verktyg bör användas såväl som ett 
gott pedagogiskt stöd och en god pedagogisk förståelse (Skolverket, 2015a). Olsson 
(2016) beskriver lärares vardagssituation i förhållande till Skolverkets initiativ till 
ökad digitalisering inom skolverksamheten. Utifrån rapporter från Lärarnas 
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Riksförbund skriver hon att mer än hälften av alla lärare har stort behov av en ökad 
digital kompetens. En god digital kompetens enligt Skolverket (2015a) innebär att veta 
när digitala verktyg bör implementeras i undervisningen så att de inte inkluderas för 
teknikens egen skull utan med ett tydligt syfte och på ett naturligt sätt.  
 
Enligt Ryan (2012) är användandet av digitala verktyg inte alltid positivt betingat och 
förbättrar inte alltid lärandet utan det kan finnas konsekvenser med användandet, 
både för elever och lärare. Enligt Skolverket (2015b) kan lärare uppleva användandet 
av digitala verktyg som skrämmande. Dels med rädslan att framstå som inkompetenta 
framför sina elever, om de ej behärskar tekniken, och dels med rädslan för att förlora 
kontroll över innehållet och att all kunskap som bör beröras inte berörs i 
undervisningen. Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic (2010) skriver att möjligheten att 
använda digitala verktyg inom matematiken, som ett stöd och som en resurs, ökar. 
Samtidigt sker en ökning av lärares osäkerhet kring nyttjandet av dessa verktyg.  
Jönsson et. al. (2010) skriver likt de rådande styrdokumenten att undervisningen 
inom matematik i skolan skall ge elever några av de ”... nödvändigaste verktygen” för 
att aktivt kunna delta i samhället och ”... därmed bidra till den socioekonomiska, 
teknologiska, politiska och kulturella utvecklingen av landet.” (s.81). Ryan (2012) 
beskriver att det inom skolans värld ofta kan förekomma uppfattningar om att digitala 
hjälpmedel: ”gör eleven till en isolerad passiv mottagare, tillspetsat en individ utan 
eget tänkande och i avsaknad av kommunikation med andra.” (s.49). Hon anser att 
detta hinder går att undvika om eleverna samarbetar två och två, då det uppmanas till 
kommunikation och att föra matematiska resonemang om matematiska begrepp. 
Vidare skriver hon att det är via kommunikationen som det matematiska tänkandet 
utvecklas och att ny teknik öppnar upp för dessa möjligheter. Fortsatt skriver Ryan 
(2012) om att den digitala tekniken är ett effektivt redskap inom matematiken när det 
kommer till bland annat färdighetsträning. Eftersom att eleverna då kan fokusera på 
det matematiska och inte på finmotoriken. En annan fördel som hon benämner är att 
användandet kan underlätta för lärare att individanpassa utefter svårighetsgrad, och 
att digitala spel tilltalar eleverna och effektiviserar deras träning. (Jönsson et. al. 2010; 
Ryan, 2012; Skolverket, 2015b) 

 2.3 Tidigare forskning  

Lundgren, Säljö & Liberg (2o14) skriver att de flesta har en åsikt om skolan och att 
skolan möjligen tas för given. Vidare skriver de om skolans framväxt genom tiderna 
till vad den är idag, en av de största institutionerna i det svenska samhället. Försiktigt 
beräknat uppger författarna att cirka en tredjedel av landets befolkning, bortemot 40 
procent, deltar i någon form av utbildning. Med detta i åtanke för de fram att vi inte 
bara lever i ett informations- eller kunskapssamhälle utan också i ett 
utbildningssamhälle. Utifrån ett internationellt perspektiv är det en trend som pågår 
världen över. Utvecklingen ser olika ut och skiljer sig på olika sätt men organisationer 
som UNESCO, Världsbanken och OECD, som följer den globala utvecklingen 
grundligt, rapporterar att 90 procent av alla barn i världen idag ges tillgång till 
grundläggande skolgång, enligt författarna. Att skolan påverkas av idéströmningar, 
politiska diskussioner, sociala förändringar och ekonomiska förhållanden är ingen 
nyhet i dagens samhälle. Skolan är en stor del av samhället och samhället finns i skolan 
menar författarna. Lundgren et. al. (2o14) skriver vidare att Dewey (1859-1952) redan 
för ett sekel sedan pekade på det moderna samhällets konsekvenser vad gäller vilka 
kunskaper som förmedlas i skolan. Enligt författarna menade han att skolan inte förser 
elever med de kunskaper som behövs i takt med teknikens utveckling i samhället. 
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Vidare skriver författarna att nutidens diskussion handlar om kunskapssamhällets 
behov och förutsättningar, och om globalisering och digitaliseringens konsekvenser 
för skola och lärande men även för det demokratiska samhällets utveckling. Lundgren 
et. al. (2o14) skriver att dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och att de många 
banbrytande uppfinningar som tillkommit de senaste hundra åren har påverkat hur 
information, kunskaper och upplevelser sprids. Detta har i sin tur bidragit med att 
tillgången till denna typ av information har blivit allt mer lättillgänglig, vilket inom 
skolan ställer krav på ökad digital kompetens. Vidare skriver författarna att dagens 
generation enligt Prensky (2001) uttryckt sätt blir ”digitala infödingar” och svenska 
analyser visar att nästan hälften av alla tvååringar är aktiva på internet. En 
utvecklingsbana som aldrig tidigare skådats historiskt sett bland unga människor. En 
utveckling som är tätt sammankopplad med den tekniska utvecklingen. (Lundgren et. 
al. 2014; Prensky, 2001)  
 
Ryan (2012) skriver om matematik för den digitala generationen. Hon beskriver 
elevernas reaktion när hon för första gången tog in bärbara datorer i sitt klassrum och 
hur hon då kom underfund med att det var en tydlig skillnad mellan hennes idé om 
nyttan med datorer och hennes elevers. Vidare beskriver hon att i elevernas värld var 
datorerna förknippade med ett verktyg för underhållning, medan det i hennes värld 
var ett redskap för lärande. Ryan (2012) anser att dessa två uppfattningar inte behöver 
konkurrera med varandra utan kan samvariera om man som lärare är tydlig med 
eleverna om syftet med användandet. Enligt henne kan datorer ha vilka egenskaper 
som helst beroende på vilket ändamål de används till. Ryan (2012) anser att det bara 
är vår fantasi som sätter gränser. Jönsson et. al. (2010) skriver att enligt tidigare 
didaktisk forskning kan användandet av digitala verktyg i undervisningssammanhang 
bidra till en förstärkt förståelse av matematik och en ökad motivation för att studera 
matematik. Vidare skriver de att användandet av till exempel datorprogram inom 
matematiken kan bidra till att elever växlar mellan olika representationsformer och 
att detta i sin tur kan ändra elevers matematiska förutsättningar och ge elever 
omedelbart feedback på arbetet som de genomfört.  Lundgren et. al. (2o14) menar att 
den digitala tekniken inte är utvecklad för skola och lärande utan att den kommer in 
bakvägen med hjälp av den nya generationens elever och det genomslag den fått i 
samhället i övrigt. Vidare skriver författarna att diskussionen huruvida digitala verktyg 
ska komma in i skolan har pendlat mellan ”teknikoptimister och dito skeptiker” 
(s.700). Teknikoptimister som Papert (1984) menade att datorer ”will blow up the 
school” han ansåg även att ”there won’t be any schools in the future” (s.34). 
Skeptikerna å andra sidan menade att detta var en överdrift som många andra 
medietekniska innovationer som inte var lämpade i skolans vardag. I efterhand uppger 
författarna att båda har rätt och fel: 
 

De teknikoptimister som påstod att skolan skulle försvinna eller att lärare/pedagoger 
inte behövdes var fel ute. Skolan växer i betydelse, undervisningen blir allt mer central 
för att vi skall kunna tillägna oss kunskaper och läraren blir nyckelperson för att 
förbereda människor för en oförutsägbara - spännande - framtid. (s.702) 

 
Vidare skriver Lundgren et. al. (2014) att digitalisering, globalisering och explosionen 
av kunskap inom skolan skapar förutsättningar för skola och undervisning på många 
plan. 
 
Nicholas & Fletcher (2016) genomförde en studie år 2016 i Nya Zeeland vars syfte var 
att undersöka hur användningen av digitala verktyg såg ut bland unga. Resultaten 
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visade på att lärare ofta använde sig av digitala verktyg i klassrummen för att 
återbesöka och reflektera kring olika färdigheter och förmågor de redan arbetat med 
istället för att uppmuntra utveckling inom matematik som ämne. De belyser i sin 
studie att enbart tre av de åtta lärare som observerades och intervjuades uppgav att de 
kunde se sig själva använda digitala verktyg för att öka den akademiska utvecklingen 
för deras elever i ämnet matematik. Andra lärare uppgav att de ansåg att digitala 
verktyg i undervisningen var en möjlighet för dem att träna elevers färdigheter och 
förmågor på ett lekfullt och engagerande sätt eller så hade de nästintill inget 
förtroende för att använda det själva. (Nicholas & Fletcher, 2016)  
  

Skolverket (2015a) beskriver att när PISA 2012 för första gången genomförde ett 
digital test i problemlösning var Sveriges resultat lägre än OECD-genomsnittet. Det 
låg i linje med resultaten i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Frågor i 
undersökningen riktades enligt Skolverket (2015a) till elever angående deras 
användning av digitala verktyg, inom skolverksamheten och för privat bruk. Svaren 
från dessa kunde senare relateras till resultaten. Det framgår enligt Skolverkets 
kvalitetsgranskning (2015a), utifrån OECDs mätning, att det inte finns något samband 
mellan att en hög frekvens av IT-användning automatiskt skulle bidra till höga 
resultat. Larsson (2015) påvisar att resultaten från PISA 2012 visar på att elever som 
inte använder dator eller internet alls presterar lågt medan de som använder internet 
och datorer mest presterar lägst. Hon skriver att elever som använder internet i mer 
än fyra timmar per dag uppvisar de lägsta resultaten medan elever som använder 
internet mellan en till 30 minuter per dag presterar bäst. Larsson (2015) skriver att 
det enligt OECD saknas kunskap om hur digitala verktyg ska användas på rätt sätt. 
Detta har i sin tur bidragit till att skolverket, på uppdrag av regeringen, vart tredje år 
genomför en kvalitetsgranskning vars syfte är att följa upp IT-användningen och IT-
kompetensen i förskola, skola och vuxenutbildningen. Uppföljningen har genomförts 
tre gånger, 2008/2009, 2012 och 2015. Uppföljningens fokus har varit att mäta vilka 
förutsättningar elever och lärare har för användning av digitala verktyg såväl som 
vilken digital kompetens som finns inom verksamheterna. Uppföljningarna har 
genomförts med hjälp av enkätundersökningar som slutat upp i olika rapporter, 
indelade efter skolform. Tanken med dessa rapporter är att de skall kunna fungera 
som uppslagsverk när det kommer till hur digitala verktyg används och hur den 
digitala kompetensen ser ut i landet. I denna studie har det hämtats inspiration från 
dessa rapporter när det kommer till valet och konstruerandet av våra enkätfrågor. 
Information från kvalitetsgranskningen år 2015 har även använts för att jämföra med 
våra insamlade resultat angående användningen av digitala verktyg och den digitala 
kompetensen ute i praktiken. (Skolverket, 2015a)  

2.4 Pragmatiskt perspektiv       

Det Pragmatiska perspektivet förknippas ofta med filosofer som bland annat John 
Dewey, Immanuel Kant och grundaren Charles S Peirce. Detta teoretiska perspektiv 
avser att blanda teori med praktik, vilket pragmatiska filosofer menar är: ”integrerade 
aspekter av människors handlingar.” (Säljö, 2014, s.289). Det pragmatiska 
perspektivet belyser även att kunskap och erfarenhet inhämtas med hjälp av våra fem 
sinnen och hjärnan såväl som det centrala nervsystemet genom upplevelser. Den mest 
igenkännbara formuleringen av det pragmatiska perspektivet inom skolverksamheten 
härstammar från John Dewey, vilket är ”learning by doing”. Formuleringen syftar till 
att människor lär sig bäst genom en blandning av konkret och abstrakta 
inlärningsmetoder. Vi tolkar utifrån Deweys formulering att en variation av 
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arbetsformer är lämpligast för inlärning. Genom att blanda teoretisk och praktisk 
kunskap tror vi således att elever kan få ut det mesta av sin inlärning. (Säljö, 2014) 
 
Ur en pragmatisk synvinkel innebär det i praktiken att om matematikundervisningen 
digitaliseras, till exempel med hjälp av digitala spel, så kan elever få möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband 
som den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) uppmanar till. Genom användning 
av digitala verktyg kan elever också ges möjlighet att engagera flera sinnen än vid 
traditionell undervisning då elever får aktivera flera sinnen på en och samma gång, till 
exempel kombinera hörsel, syn, känsel med mera. Dessa aspekter av digitalt lärande 
anser vi kan gynna elevers kunskapsutveckling utifrån en pragmatisk synvinkel. Detta 
kan i sin tur leda till att elever upplever undervisningen som mer meningsfull då elever 
ges möjlighet att uppleva undervisningen som mer lustfylld.                                                                                                               

2.5 Styrdokument – revideringar av kursplanen för 
matematik årskurs 1-3 
I den nya reviderade kursplanen för matematik (Skolverket, 2017a) som börjar gälla 
från och med den 1 juli 2018 har det tillkommit skrivningar om digitalisering.  
 
Matematiken utvecklas enligt Skolverket (2017a) ur människans nyfikenhet och lust 
såväl som ur människans praktiska behov. Sedermera har den matematiska 
verksamheten beskrivits att i sin art vara: ”… en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska 
och digitala utvecklingen.” (s. 56). Nya tillskrivningar till ämnets syfte är att elever 
ska ges möjlighet att genom undervisningen utveckla kunskaper i att använda 
digitala verktyg (istället för endast miniräknare) och programmering för att 
undersöka problemställningar, göra beräkningar såväl som att presentera och tolka 
data. Användandet av digitala verktyg och programmering tillförskrivs numera att 
också undersöka matematiska begrepp. 
Undervisningen i ämnet ska likt tidigare ge upphov till att eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att: 
 

·    formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder, 

·    använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
·    välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 
·    föra och följa matematiska resonemang, och 
·    använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (s. 57) 
 

De nya skrivningarna angående digitalisering har påverkat områdena inom det 
centrala innehållet; taluppfattning och tals användning, algebra, sannolikhet och 
statistik på följande sätt: 
 
Inom taluppfattning och tals användning har det tillkommit skrivningar angående 
digitala verktyg som ett bredare begrepp än det tidigare som tillskrevs att endast 
använda miniräknare. 
 
Inom algebra har skrivningar tillkommit angående införandet av programmering och 
användandet av symboler vid stegvisa instruktioner. Förtydligandet angående 
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införandet av programmering lyder: ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan 
konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.” (s. 57). 
 
De nya skrivningarna påverkar undervisning inom området sannolikhet och statistik 
när det kommer till att använda digitala verktyg för att skapa enkla tabeller och 
diagram, använda och sortera data samt beskriva data från enskilda undersökningar. 
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3 Metodologi  

Nedan presenteras studiens metodologi och tillvägagångssätt följt av urval och de 
etiska forskningskraven såväl som en redogörelse av hur studien förhåller sig till 
reliabilitet, replikation och validitet.  

3.1 Metod 
Vi använder oss av enkäter för att se hur lärare förhåller sig till det pragmatiska 
perspektivet genom att till exempel fråga om hur de använder sig av och erbjuder 
elever att använda digitala verktyg inom matematikundervisningen.  
  
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur digitala verktyg används i praktiken 
inom matematikundervisningen, hur tillgången till dessa verktyg ser ut såväl som 
vilken digital kompetens lärare besitter, inom årskurserna 1-3. Studien syftar även till 
att undersöka lärares erfarenheter och deras uppfattningar i anknytning till 
användandet av digitala verktyg. För att kunna uppfylla studiens syfte tillämpades en 
enkätundersökning i form av en webbsurvey (webbenkät). Svaren från frågorna i 
webbenkäten bearbetades och analyserades med hjälp av det inbyggda 
statistikprogrammet i Google Forms, ett tilläggsprogram i Google Drive. En univariat 
analysmetod användes sedan för att bearbeta samtlig insamlad data med undantag för 
den sista öppna frågan där svaren analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Den 
univariata analysmetoden tillämpades för att undersöka enstaka och definierade 
variabler, i vårt fall frågor. Själva konstruktionen av frågeformuläret var därmed ett 
stort och viktigt område för oss. Svaren som samlas in med hjälp av Google Forms 
sorterades automatiskt i stapeldiagram och cirkeldiagram beroende på vad det var för 
typ av fråga, till exempel en flervalsfråga eller en kryssruta. (Bryman, 2008; Edling & 
Hedström, 2003) 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Efter en genomgång av den reviderade kursplanen för matematik (Skolverket, 2017a) 
undersöktes vad som tillkommit angående digitalisering av skolverksamheten. 
Fokusen låg på digitalisering inom ämnet matematik. Därefter skapades en webbenkät 
för enkätstudien som enligt Bryman (2008) klassificeras som en webbsurvey. Enkäten 
skapades med hjälp av Google Forms som är ett digitalt verktyg för skapandet av 
webbenkäter. När den hade godkänts så gjorde vi ett utskick till samtliga rektorer för 
de kommunala grundskolorna inom Eskilstuna kommun. Rektorerna tillfrågades om 
de kunde vidarebefordra länken till verksamma lärare inom årskurserna 1-3 eller om 
de kunde förse oss med kontaktuppgifter till dem, för att personligen kunna kontakta 
dem. Efter detta började vi att undersöka slutna Facebookgrupper för lärare, varpå vi 
kontaktade administratörerna för dem. Administratörerna tillfrågades om tillåtelse att 
publicera länken till webbenkäten i deras grupp. Efter godkännande publicerades 
länken i diverse grupper. Utöver detta har vi också uppmanat de som deltagit i 
enkätundersökningen att vidarebefordra länken till enkäten. 
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3.3 Databearbetning 
För bearbetning av insamlad data användes metoden univariat analys. Univariat 
analys innebär att analysera en variabel i taget. En variabel är något som kan variera 
beroende på vad som avses att mätas till exempel kön, ålder och uppfattningar. De 
variabler som förekommer är uppdelade utefter fyra skalor; nominalskala, 
ordinalskala, intervallskala och kvotskala. En nominalskalevariabel är exempelvis 
kön där det inte förekommer en inbördes rangordning av variabelns värde, till exempel 
man, kvinna eller annat alternativ. Till skillnad från en nominalskalevariabel har en 
ordinalskalevariabel en tydlig rangordning. I studiens fall så är det de 
svarsalternativen i webbenkäten som är rangordnade från 1-5, till exempel frågan: 
”Hur ofta upplever du digitala verktyg som krånglar?” (se bilaga 1). Där talvärdet 1 
indikerar aldrig och talvärdet 5 indikerar alltid. En intervallskalevariabel har likt en 
ordinalskalevariabel en tydlig rangordning men till skillnad från ordinalskalevariabeln 
så är intervallskalevariabeln en konstant, det vill säga att variabelns värde ökar och 
minskar precis lika mycket i varje intervall. Ett exempel på detta är temperatur som 
mäts i Celsius, där skillnaden mellan 0 grader Celsius och 20 grader Celsius är lika stor 
som skillnaden mellan 20 grader Celsius och 40 grader Celsius. Till skillnad från en 
intervallskalevariabel så har en kvotskalevariabel en absolut nollpunkt, exempel på 
detta är måtten kelvin och centimeter där måttet inte kan bli mindre än noll. (Bryman, 
2008; Edling & Hedström, 2003)  
 
Insamlad data från de slutna frågorna presenteras i form av stapeldiagram eller i 
skrift medan data från den öppna frågan redovisas som en sammanfattning av 
direktcitaten från bilaga 2. Ett stapeldiagram är en grafisk representation för 
fördefinierade värden av variabeln. Varje svarsalternativ i ett stapeldiagram tilldelas 
en stapel på x-axeln och y-axeln som mäter frekvens såväl som procent. Stapeldiagram 
och cirkeldiagram är mest användbara för att presentera variabler med begränsat 
antal svarsalternativ, antalet staplar eller tårtbitar är lika med antalet talvärden som 
variabeln kan anta. (Edling & Hedström, 2003)  
 
All insamlad data har bearbetats med hjälp av Google Forms vars inbyggda program 
har hjälpt oss med framställningen av data i form av stapel- och cirkeldiagram. 
Därefter har data från cirkeldiagrammen endast presenterats i form av text då 
resultaten var lika lätta att förstå i text som i cirkeldiagram. Genom en visualisering av 
data ökar tydligheten för att underlätta analysarbetet som utfördes med hjälp av den 
univariat analysmetoden. För att programmet skulle kunna hjälpa oss med detta 
behövde vi tala om vilka variabler det skulle bearbeta och dessa var våra enkätfrågor. 
(Edling & Hedström, 2003)  
 
Insamlad data från den öppna frågan i webbenkäten har analyserats med hjälp av en 
innehållsanalys. En innehållsanalys är en analysmetod som bygger på att kvantifiera 
och kategorisera innehållet i dokument och texter deduktivt. Enligt Bryman (2008) är 
denna metod bra då resultaten inte påverkas av forskarens närvaro. Respondenternas 
kommentarer placerades i fallande ordning från 1-27 därefter började själva analysen 
där vi undersökte kommentarernas innehåll för att plocka ut det mest relevanta för vår 
studie. (Bryman, 2008)  
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3.4 Urval och bortfall 
Studiens urval bestod av 46 respondenter där samtliga uppgav sig ha behörighet att 
undervisa i matematik med undantag för en respondent. Av respondenterna 
identifierade 39 stycken sig som kvinnor och sju stycken som män. Urvalet deltagare 
representeras av respondenter mellan åldrarna 18–65. Majoriteten av respondenterna 
var i åldrarna 26–45. I denna studie har vi tagit avstånd från att utgå ifrån 
ålderskategorier då tillgången inte varit tillräcklig för ett tillräckligt representativt 
urval. Studien utgår inte heller ifrån könskategorier och utbildningskategorier av 
samma anledning. Enligt Bryman (2008) måste urvalet vara representativt för att 
kunna generalisera populationen, därför generaliseras inte lärarkåren i sig utan endast 
ett stickprov av lärare, i denna studie.  
 

I början av webbenkäten fanns ett missivbrev som var utformat för att tillfråga 
respondenterna om deltagande i undersökningen och för att föra fram vårt 
förhållningssätt till de etiska principerna. I detta stadie kan eventuella bortfall 
undvikas då respondenterna blir väl medvetna om studiens och enkätens omfattning, 
syfte och användningsområde (Bryman, 2008). Enligt Bryman (2008) så kan ett väl 
utformat missivbrev minska bortfallet.  
 
Då vi inte fanns närvarande för att hjälpa respondenterna vid eventuella oklarheter 
var det viktigt för oss att frågorna som ställdes i enkäten var klara och tydliga (se bilaga 
1). Det var även viktigt att de inte innehöll mångtydiga och oklara termer, att de inte 
var allt för långa, att de inte var ledande såväl som att frågorna som ställdes 
engagerade respondenterna, för att minska bortfallet. Bryman (2008) skriver att 
bortfallet för enkäter kan öka då innehållet inte passar alla respondenter med läs- och 
skrivsvårigheter. För att minska detta valdes frågor som skulle vara mestadels slutna 
och en webbenkät skapades med stöd för talsyntes. Webbenkäten kontrollerades så att 
den fungerade och inte upplevdes som omfattande eller jobbig för till exempel 
färgblinda, då den innehöll röda och gröna färger. Detta genomfördes genom att 
enkäten testades med tre personer varav en person har svårigheter att skilja på just 
dessa färger. För att minska bortfallet med webbenkäter som kommer tillbaka utan 
svar gjorde vi samtliga 23 frågor som var slutna till obligatoriska. I slutet av 
webbenkäten placerades en öppen fråga som inte var obligatorisk. Detta för att 
respondenterna skulle kunna svara med egna ord och inte tvingas använda något av 
våra svarsalternativ när det kom till deras egna erfarenheter. Bryman (2008) skriver 
att öppna frågor har sina fördelar men att slutna frågor är att föredra i en 
surveyundersökning, då öppna frågor kräver mer av respondenterna och kan 
avskräcka dem från att svara vilket kan bidra till bortfall i studien. Därför innehåller 
studien enbart en öppen fråga. Webbenkäten är relativt kort vilket också kan bidra till 
att minska bortfallet då den förhoppningsvis inte upplevs som för omfattande. 
(Bryman, 2008) 
  
För att minska bortfallet var det även viktigt för oss att enkäten hade en 
användarvänlig och tilltalande layout och innehöll tydliga instruktioner så att 
respondenterna skulle vilja slutföra enkäten. En enkel design valdes för webbenkäten 
med en ljusgrön bakgrund som upplevdes som iögonfallande, harmonisk och inte 
belastande för ögonen. Själva enkäten var vit med svart text och innehöll 
förtydliganden av begrepp och flera rubriker och underrubriker. Bryman (2008) 
skriver att en snygg layout kan öka studiens tillförlitlighet. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
I denna studie har vi utgått från Brymans (2008) tolkning av begreppen reliabilitet 
och validitet. Enligt Bryman handlar reliabilitet i grunden om måttens och 
mättningens pålitlighet och följdriktighet. I denna studie så prövas inte stabiliteten, 
det vill säga om svaren hade varit liknande vid ett senare tillfälle, då det hade krävts 
mer tid och således en mer omfattande undersökning för att kunna utföra mätningen 
vid flera tillfällen. Studiens reliabilitet påverkas av kvalitén av studiens 
mätinstrument, dess pålitlighet samt att kunskapen hämtas in på rätt sätt. För att detta 
ska ske på rätt sätt menar Bryman (2008) att mätinstrumentets kvalité kan påverkas 
av forskarens bias, det vill säga forskarens partiskhet. Det är därför viktigt att 
säkerställa att detta inte sker till exempel genom att frågorna i webbenkäten 
formulerats på ett så neutralt sätt som möjligt. Då enkäten är digital och har 
publicerats på webben kan vi säkerställa att respondenterna inte påverkas av tiden, då 
de kan genomföra den när de själva, vill och av vår fysiska närvaro. För att undvika 
eventuella fel vid insamling och bearbetning av data har detta gjorts med hjälp av 
Google Forms, alltså en utomstående entitet. Sammanställd data som har 
tillhandahållits från programmet har sedan bearbetats. Webbenkätens layout och 
frågor har också skapats med åtanken att samtliga respondenter ska uppleva frågorna 
på ett liknande vis och för användarvänligheten såväl som för att öka reliabiliteten (se 
3.4 Urval och bortfall). (Bryman, 2008)  
 

3.6 Etiska principer 
Under studiens gång har vi förhållit oss till de etiska principerna som benämns av 
Hermerén (2011) och Bryman (2008) genom att i studien ha utformat ett missivbrev 
som återfinns i webbenkäten (se bilaga 1). Innan webbenkäten publicerades så 
skickades missivbrevet till vår handledare för etiskt övervägande. I brevet 
informerades respondenterna om studiens omfattning, syfte och användningsområde 
samt varför den var viktig. Därefter förklarades det i brevet att undersökningen var 
frivillig, att den kunde avbrytas utan närmare motivering och utan negativa 
konsekvenser för dem. Brevet avslutades med att välkomna samtliga respondenter att 
återkomma med eventuella frågor. Respondenterna tilldelades kontaktuppgifter i och 
med missivbrevet till oss som var ansvariga för undersökningen. Genom att göra detta 
informerades respondenterna om vårt förhållningssätt gentemot de fyra 
grundläggande kraven inom forskningsetiken; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att 
deltagarna i studien ska ha information angående studiens syfte och mål såväl som vad 
studien kommer att användas till. Det innefattar också att deltagandet av studien är 
frivilligt och att den går att avbryta när som helst. Samtyckeskravet syftar till att 
deltagarna av studien måste ge sitt samtycke för deltagande i studien. 
Konfidentialitetskravet syftar till deltagarnas konfidentialitet så länge som tillstånd 
inte har införskaffats och nyttjandekravet syftar till att studiens innehåll endast får 
användas för forskningsbruk. (Hermerén, 2011; Bryman, 2008)  
  
Dessa forskningskrav har uppdaterats av Vetenskapsrådet (2017) och omformulerats 
till dessa 8 generella regler: 
  

1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
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4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. (s. 8) 

  

Studien har även utgått utifrån dessa ovannämnda regler som enligt oss går att 
sammanfoga med de tidigare forskningsetiska kraven, då en del av reglerna är 
desamma. De regler som tillkommit behandlar etiska regler forskare sinsemellan, god 
dokumentation och arkivering, att forskningen inte skadar människor djur eller miljön 
och att vara rättvis i bedömning av andras forskning. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras en tolkning av insamlad empiri kopplat till de tre forskningsfrågor 
som har ställts. Därefter följer en kort sammanfattning av studiens resultat. 

4.1 Resultatanalys 
Nedan följer en tolkning av empirin utifrån våra forskningsfrågor. 

4.1.1 Hur använder sig lärare av digitala verktyg inom 

matematikundervisningen och hur ser tillgången ut angående 

dessa? 

Resultaten från enkätstudien belyser att samtliga 46 respondenter uppgav att de 
någon gång använt digitala verktyg i sin matematikundervisning. Av samtliga 
respondenter uppgav 84,8 procent att de ofta (34,8 %), nästan alltid (43,5 %) eller 
alltid (6,5 %) använder sig av digitala verktyg i sin matematikundervisning. 
Resterande respondenter (15,2 %) uppgav att de sällan använt digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Det verktyg som majoriteten av respondenterna uppgav 
att de hade tillgång till var datorer tillhandahållna av arbetsgivare som de använder i 
undervisningssyfte och i sitt arbete vid den skola de är verksamma i (100 %) och privat 
(87 %). Av respondenternas svar framgår det att 97,8 procent använder sig av dator 
eller surfplatta i sitt arbete varje dag. En respondent (2,2 %) uppgav att han/hon inte 
använder sig av dator varje dag utan enbart varje vecka. Däremot uppgav 63 procent 
av respondenterna att de inte i tillräcklig utsträckning har tillgång till datorer under 
lektionstid. Angående tillgången till surfplattor svarade 50 procent att de i tillräcklig 
utsträckning hade tillgång till surfplattor och resterande 50 procent uppgav att det inte 
hade det. Vidare visade resultaten i frågan angående tillgången till digitala skrivtavlor 
och/eller interaktiva whiteboards att 65,2 procent hade i tillräcklig utsträckning 
tillgång till detta. Vad respondenterna använder digitala verktyg till varierade, 
exempelvis har resultatet redogjort för att samtliga respondenter någon gång har 
använt sig av digitala verktyg för att söka information och referensmaterial. Störst 
andel av respondenterna har uppgett att de ofta (19,6 %), nästan alltid (54,3 %) och 
alltid (23,9 %) använt sig av det. Däremot visar resultaten att 56,5 procent av 
respondenterna inte har använt sig av digitala verktyg för implementering av digitala 
spel i matematikundervisningssammanhang.  
 
Nedan följer redogörelser (i form av diagram) för hur respondenternas 
svarsfördelning (frekvens) ser ut angående användandet av digitala verktyg. För att 
förtydliga det som framgår i diagrammen följs de av korta beskrivningar av tabellernas 
innehåll.  
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Diagram 1 – Användning av digitala verktyg vid skapande av arbetsuppgifter i matematik 
 

I skapandet av arbetsuppgifter inom matematiken med hjälp av digitala verktyg ser 
svarsfördelningen ut som ovan. Svarsalternativen ofta (32,6 %), nästan alltid (45,7 %) 
och alltid (8,7 %) motsvarar tillsammans en andel på 87 procent. Svarsalternativen 
aldrig (6,5 %) och sällan (6,5 %) motsvarar 13 procent. 
 

 
 
Diagram 2 – Användandet av digitala verktyg för skapandet av presentationer 
 

Respondenterna som svarat på hur ofta de använder sig av digitala verktyg när de 
skapar presentationer inför matematiklektioner har stor spridning men tillsammans 
är de någorlunda jämt fördelade på de samtliga svarsalternativen; aldrig (19,6 %), 
sällan (17,4 %), ofta (19,6 %), nästan alltid (21,7 %) och alltid (21,7 %).  
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Diagram 3 – Möjligheten för elever att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter med hjälp av 
digitala verktyg 
 

I frågan kopplad till diagrammet ovan uppgav 36,9 procent av respondenterna att de 
aldrig (23,9 %) eller sällan (13 %) försett elever med möjligheteten till att utveckla och 
använda digitala verktyg för ovanstående ändamål. Resterande 63,1 procent av 
respondenterna uppgav att de ofta (45,7 %) eller nästan alltid (17,4 %) har försett 
elever med rätt förutsättningar för att uppnå ovanstående syfte.   
 

 
 
Diagram 4 – Möjligheten för elever att utveckla kunskaper i programmering med hjälp av digitala 
verktyg 
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Av respondenternas svar kopplat till diagrammet ovan framgår det att största andelen 
av respondenterna (76,1 %) uppgav att de aldrig (56,5 %) eller sällan (19,6 %) försett 
elever med möjligheten att utveckla kunskaper angående programmering. 
Respondenter som uppgav att de ofta (13 %), nästan alltid (8,7 %) och alltid (2,2 %) 
har försett eleverna med tidigare nämnda förutsättningar motsvarar en andel på 23,9 
procent. 

4.1.2 Vilken digital kompetens finns bland lärare? 

Resultaten från undersökningen visar att samtliga respondenter uppgav att de hade 
ganska bra (21,7%), bra (65,2 %) och mycket bra (13 %) digital kompetens – ett till 
diagram. Angående behovet av kompetensutveckling svarade respondenterna som 
följer i diagram 5:  
 

 
 
Diagram 5 – Behovet av kompetensutveckling när det gäller användandet av digitala verktyg som 
pedagogiska hjälpmedel 
 

Diagrammet visar på att majoriteten av respondenter (80,4 %) var i behov av 
kompetensutveckling när det gäller användandet av digitala verktyg som pedagogiska 
hjälpmedel. Spridningen bland resultaten var fördelade mellan ett litet (19,6 %), 
ganska stort (47,8 %), stort (28,3 %) och mycket stort (4,3 %) behov. 
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Diagram 6 – Behovet av kompetensutveckling när det gäller användandet av digitala verktyg för att 
skapa eller hantera bild, ljud och film 
 

Diagrammet ovan visar på en stor spridning och variation bland respondenterna. 
Spridningen varierar från inget behov alls till mycket stort när det gäller 
kompetensutveckling för att skapa och hantera bild, ljud och film med hjälp av digitala 
verktyg. Av respondenterna uppgav (23,9 %) att de hade inget (8,7 %) eller ett litet 
behov (15,2 %) av kompetensutveckling. Det vanligaste bland respondenterna var att 
de varierade i behov av kompetensutveckling, från ganska stort (32,6 %) och stort (19,6 
%) till mycket stort (23,9 %) behov. 

4.1.3 Vilka erfarenheter har lärare av att använda digitala 
verktyg inom matematikundervisningen? 

Resultaten visar att respondenterna ansåg att digitala verktyg aldrig fungerar felfritt. 
En majoritet på 80,3 procent bestående av en representation av svarsalternativen ofta 
(26,1 %), nästan alltid (50 %), och alltid (4,3 %) har erfarenhet av digitala verktyg som 
krånglar. Av respondenterna uppgav 19,6 procent att de digitala verktygen sällan 
krånglar.  
 

4 (8,7 %)

7 (15,2 %)

15 (32,6 %)

9 (19,6 %)

11 (23,9 %)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Inget Litet Ganska stort Stort Mycket stort

Hur stort behov av kompetensutveckling har du när det 
gäller digitala verktyg för att skapa eller hantera bild, ljud 

och film?



21 
 

 
 
Diagram 7 – Tillgången till pedagogiskt stöd gällande användandet av digitala verktyg 
 

En majoritet av respondenterna (37 %) har svarat att de ofta har tillgång till 
pedagogiskt stöd när det gäller användningen av digitala verktyg. Av respondenterna 
svarade 37 procent att de aldrig (8,7 %) eller sällan (28,3 %) har tillgång till sådant 
stöd och 26,1 procent uppgav att de nästan alltid (23,9 %) eller alltid (2,2 %) har 
tillgång till det stöd som behövs.  

4.1.3.1 Respondenters kommentarer kopplat till användandet och 
tillgången till digitala verktyg i matematikundervisningssammanhang.  

Studiens avslutande fråga berörde respondenters tidigare erfarenheter kopplat till 
digitala verktyg i matematikundervisningen. Då frågan var frivillig och öppen 
besvarades den av 27 respondenter (se bilaga 2 för samtliga kommentarer).  
 
Baserat på respondenternas utsagor, i form av kommentarer (bilaga 2) går det att tyda 
att erfarenheterna angående användandet av digitala verktyg i 
matematikundervisning går isär. Erfarenheterna varierar allt ifrån att det är 
användbart och önskas betydligt mer av till att det är överreklamerat och att krångel 
är en del av vardagen. 
 
Många av respondenterna uppgav också att de helst ser en variation av arbetsuppgifter 
där analoga och digitala verktyg kompenserar varandra för en gynnsam 
matematikundervisning, ett exempel är: 
 

Jag har mycket positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg inom 
matematikundervisningen. Dock är det viktigt att jag som lärare har en tydlig mening 
och en väl utarbetad plan med användandet. Att bara slänga fram en padda och gå in på 
en app tror jag inte bidrar till rätt kunskapsutveckling, jag som lärare bör vara aktiv 
även i detta arbete. Utmana, ställa frågor, visa elevlösningar eller skärmdumpar på 
storskärm som exempel för klassen.. Jag anser även att det bör finnas en balans i 
användandet av digitala och analoga verktyg för att nå det bästa resultatet. Inom samma 
arbetsområde varierar jag mellan Ipads (appar), sidor på nätet, gemensamt arbete på 
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interaktiv whiteboard, matteboken, gemensamt arbete med vanliga miniwhiteboards, 
klassiska mattespel o.s.v 
 
Som i alla lägen måste jag som lärare inta ett kritiskt perspektiv och inte bara falla för 
trycket och planlöst använda digitala verktyg för att kollegorna gör det! (respondent 11)  

 
En respondent beskrev också digitala verktyg som en pusselbit i det multimodala 
lärandet då flera sinnen kan aktiveras på samma gång. 
 
Vidare beskriver respondenterna att det finns ett stort utbud bland program att välja 
på för digitala verktyg men att det är tidskrävande för lärare. Flera respondenter 
uppgav olika hemsidor, program och appar som de använt sig av i sin 
matematikundervisning, dessa var: Nomp, GAFE, Concept Cartoons, Mentimeter, 
Kahoot, Bebras, Studio Code, Skolplus, Lightbot, CodeMonkey, Pear Deck, Vektor och 
GeoGebra.  
 
Det framförs även att tillgången varierar bland olika skolor: En respondent uppgav att 
de endast har en dator per klass och fem Ipads och att det många gånger känns 
hopplöst att använda dessa då nätverket krånglar. En annan respondent förklarade att 
bristen på en klassuppsättning datorer eller surfplattor bidragit till man som lärare 
tycker att det är tråkigt och ofta blir stressad. En tredje respondent uppgav att de 
endast hade fyra elevdatorer på 112 elever och att elevers matematiska tänkande och 
intresse skulle utvecklas om de hade möjligheten att använda digitala verktyg.  
 
Vidare skrev en respondent att användandet av digitala verktyg under 
matematiklektionerna kan bidra till ökad motivation då matematiken blir mer konkret 
och lustfylld: 
 

Det är mycket positivt. Matematiken blir roligare och mer konkret. Eleverna får en ökad 
motivation. (respondent 5) 

 
Samtidigt beskrev en annan respondent hur digitala verktyg kan aktivera flera av 
elevernas sinnen och resultera i en mer varierad undervisning: 
 

Mkt positivt :-) Det är en del av elevernas arena. Spelifierad undervisning. Digitala 
verktyg stimulerar flera sinnen. Det ger också i många fall en direkt feedback på hur 
eleven löst uppgiften. (respondent 17)  

 
En tredje respondent belyste att användandet av digitala läromedel kan öppna upp för 
möjligheten att enkelt rikta uppgifter och anpassa undervisningen utefter elevers nivå 
samtidigt som eventuella fel i lärarhandledningar snabbt kan korrigeras:  

 
Positivt. Använder ett läromedel som även har en digital del. Det gör att 
lärarhandledningen uppdateras snabbt vid upptäckta fel. Jag som lärare kan enkelt 
rikta uppgifter och anpassa efter elevernas nivå. (respondent 3) 

 
En fjärde respondent uppgav att motivationen till att använda digitala verktyg finns 
bland barnen och att det finns olika tillvägagångssätt för lärare att implementera dessa 
i undervisningen. Respondenten uppgav att digitala verktyg kan användas för att 
befästa ny och gammal kunskap och om man som lärare ska använda det för att lära 
något nytt i klassrummet så bör eleverna arbeta tillsammans: 
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Barnen är oftast motiverade att använda digitala verktyg. Om barnen ska använda det 
på egen hand är det för att befästa det vi arbetat med. När vi använder det för att lära 
oss något nytt eller för att demonstrera något behöver man arbeta tillsammans. 
(respondent 2) 

 
En femte respondent uppgav att digitala verktyg är bra då de fungerar och 
färdighetsträning kan underlättas: 
 

Digitala verktyg är bra när de fungerar. Färdighetsträning underlättas och kan vara ett 
medel för utvärdering. (respondent 8) 

 
En sjätte respondent uttryckte vikten av att snabbt och direkt kunna ge respons såväl 
som att få en översikt av elevers arbeten. Digitala verktyg kan också användas som ett 
verktyg för bedömning. Respondenten förklarar hur man som lärare kan använda 
elevers egna digitala kompetens för att dokumentera hur de löser problem genom att 
filma och förklara. 
 

Att träna rutinuppgifter går snabbt med digitale verktyg, eleverna får dessutom direkt 
respons och i vissa fall får jag en översikt i vad eleven har gjort och kan. (Vektor t.ex.) 
Vi använder även elevernas egen digitale kompetens genom att eleverna gör en film om 
hur de löser ett problem. Dokumentkameran använder jag ofta i genomgångar och när 
eleverna ska förklara hur de löst ett problem. Vi använder oss av Kahoots för att träna 
och befästa kunskaper. Programmering gör eleverna med olika appar (lightbots t.ex. 
och program så som codemonkey) . Jag tycker att det är ett mycket bra sätt att variera 
undervisningen och skapa lust att lära. (respondent 12) 

 
En respondent med positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg inom 
matematikundervisningen beskrev vikten av att lärare i alla lägen intar ett kritiskt 
perspektiv och inte enbart följa strömmen genom att planlöst använda digitala 
verktyg. Respondenten skrev vidare att det är viktigt att man som lärare har en tydlig 
mening och en väl utarbetad plan med användandet av de digitala verktygen, att man 
inte enbart använder de för användandets skull utan för ett tydligt syfte. Det är viktigt 
att du som lärare kan utmana eleverna, ställer frågor, visar olika elevlösningar och 
hittar en balans mellan analoga och digitala verktyg.     
 
Vidare beskrev en respondent att elevers vardag är mestadels digitaliserad och att 
skolan bör fungera som ett forum för lärandet av andra färdigheter, som att rita och 
skriva för hand: 
 

Jag använder alltid min lärardator när jag själv framställer materialet ihop med mina 
kollegor, men jag är nog sämre på att hitta lösningar på att eleverna får använda dator 
eller Ipad själva. Datorer finns inte till eleverna med plattor finns. Vi har ibland spelat 
gemensamma spel vid genomgångar till exempel klockspel. 
Viljan finns att använda plattor ofta men jag upplever att det är mycket fix inför, att 
ladda, uppdatera och förflytta plattorna som tar tid man kanske inte alltid har. Däremot 
tror jag det skulle vara ett stort stöd för en del elever och också väldigt interaktivt. Sen 
finns det en hel del i deras vardag som är digitaliserat och skolan behöver också vara en 
forum där eleverna får träna egna färdigheter så som att skriva och rita för hand och 
inte få all information matat till sig som appar ofta gör. (respondent 23) 

 
En annan respondent som beskrev sig själv som digitalt kompetent ansåg att då skolan 
blir allt mer digitaliserad så kommer penna och papper successivt försvinna inom en 
snar framtid. Respondenten förklarade att det därför är oerhört viktigt att vidga sina 
vyer och se vilka program och appar som hjälper barnen i sin utveckling. Vidare skrev 
respondenten att barn är som svampar när det gäller digitala verktyg och att de lär sig 
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snabbare än den genomsnittliga läraren, därför behöver lärare vara i framkant. En 
traditionell matematikbok såg respondenten som gift för elever medan digitala verktyg 
kan bidra till en roligare undervisning varpå de kan lära sig snabbare: 
 

Jag är kollegacoach och IT-ansvarig på min skola och har mycket erfarenhet kring 
digitala verktyg. Jag ser att inom en snar framtid kommer mycket mer vara digitaliserat 
i skolan och penna och papper successivt försvinner. Därför är det oerhört viktigt att 
vidga sina vyer och se vilka program och appar som hjälper barnen i sin utveckling. Barn 
är som svampar när det gäller digitala verktyg och lär sig snabbare än den 
genomsnittliga läraren, så vi måste vara i framkant. Jag har under min relativt korta 
karriär stött på problemet många gånger att matteboken är som gift för eleverna. Om 
man frångår matteboken och istället fokuserar på digitala verktyg ser jag två vinster: 
Barnen tycker att det är roligare, och de lär sig fortare. (respondent 27) 

4.2 Resultatsammanfattning 

När det gäller frågan angående hur lärare använder sig av samt vilken tillgång de har 
till digitala verktyg visar undersökningens resultat, från samtliga 46 respondenter, 
sammanfattningsvis att de någon gång använt sig av digitala verktyg i sin 
matematikundervisning. Resultatet indikerar att samtliga respondenter har tillgång 
till en dator till sitt eget förfogande. Undersökningens resultatet indikerar även att 63 
procent av respondenterna inte i tillräcklig utsträckning har tillgång till datorer i 
matematikundervisningssammanhang, för elevers förfogande. Av respondenterna 
uppgav 15,2 procent att de sällan använder digitala verktyg i sin 
matematikundervisning. Datorer och surfplattor använder 97,8 procent av 
respondenterna dagligen. Däremot visar undersökningens resultat att tillgången till 
surfplattor varierar då fördelningen visar att 50 procent hade i tillräcklig utsträckning 
tillgång till dessa och 50 procent hade det inte. Vidare visade resultaten att 65,2 
procent hade tillgång till digitala skrivtavlor och/eller interaktiva whiteboards. När det 
gäller användningen av digitala verktyg kopplat till matematikundervisningen visar 
resultaten att respondenterna ofta, nästan alltid eller alltid använder verktygen för att; 
söka information och hitta referensmaterial (97,8 %), skapa arbetsuppgifter (87 %) 
och skapa presentationer (63 %). 
 
Resultaten från undersökningen visar på att respondenterna aldrig eller sällan gett 
elever möjligheten att utveckla kunskaper i programmering (76,1 %). Den visar också 
på att respondenterna ofta eller nästan alltid gett elever möjligheten att, i 
undervisningssammanhang, utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg för att 
exempelvis undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra 
beräkningar och för att presentera och tolka data (63,1 %). Resultaten visar på att 
ingen av respondenterna gett elever förutsättningar för att alltid utveckla dessa 
kunskaper och 36,9 procent uppgav att de aldrig eller sällan gett elever förutsättningar 
för att utveckla detta.  
 
När det gäller lärares digitala kompetens visar resultaten från undersökningens att 
samtliga respondenter ansåg sig ha god digital kompetens då de beskrev den som 
antingen ganska bra (21,7 %), bra (65,2 %) eller mycket bra (13 %). Däremot ansåg 
respondenterna att behovet av kompetensutveckling var ganska stort, stort eller 
mycket stor när det gäller: pedagogiska hjälpmedel (80,4 %) och att skapa och hantera 
bild, ljud och film (76,1 %). 
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När det gäller lärares erfarenheter angående användandet av digitala verktyg inom 
matematikundervisningen så framgår det att samtliga respondenter upplevt att 
digitala verktyg aldrig fungerar felfritt. I undersökningens resultat framgår det att 80,3 
procent har, i olika grad, upplevt digitala verktyg som krånglar. Angående tillgången 
av pedagogiskt stöd när det gäller användningen och implementeringen av digitala 
verktyg så uppgav 63,1 procent att de ansåg att de hade tillräcklig tillgång till detta. Av 
respondenterna svarade 8,7 procent att de aldrig hade tillgång till sådant stöd och 28,3 
procent uppgav att de sällan hade tillgång till det.  
 
Undersökningens sista fråga, som baseras på respondenternas utsagor i form av 
kommentarer, behandlar respondenternas erfarenheter angående användandet av och 
tillgången till digitala verktyg. Många respondenter uppgav att de har en positiv 
inställning men blandade erfarenheter av användandet angående digitala verktyg. Det 
varierar allt ifrån att det är användbart och önskas betydligt mer av till att det är 
överreklamerat och att krångel är en del av vardagen. Flertalet respondenter uppgav 
att de inte i tillräcklig utsträckning hade tillgång till digitala verktyg i 
matematikundervisningssammanhang som de hade önskat. Däremot så uppgav de att 
det finns ett brett utbud till förfogande vad det gäller hemsidor, program och appar 
inom matematiken som hade kunnat tillämpas om tillgången på digitala verktyg hade 
funnits. Vidare skrev respondenterna att digitala verktyg kan bidra med till exempel 
ökad motivation, lustfyllt och kreativt lärande, att fler sinnen kan aktiveras med hjälp 
av det multimodala lärandet, individanpassat lärande, befästa ny och gammal 
kunskap, direkt respons, bedömning och dokumentation av elevers kunskaper. 
Respondenterna framför även att det är viktigt att ha ett tydligt syfte och en väl 
utarbetad plan med användandet av digitala verktyg.  
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion om val av metod, en diskussion om studiens resultat följt 
av studiens slutsats och förslag till vidare forskning kopplat till studien. 

5.1 Metoddiskussion 
Enligt oss lämpade sig valet av metod bra utifrån studiens syfte. Vi använde oss av 
Google Forms vid framställning, insamling och bearbetning av data. Google Forms är 
en plattform för skapande av enkäter och för insamling och bearbetandet av data 
utifrån enkäterna. I studien användes den univariata analysmetoden som har fördelar 
som att exempelvis kunna fokusera på en variabel åt gången, vilket i studiens fall 
bidrog till en bra och lättbearbetad datainsamling och databearbetning. 
Datainsamlingsmetoden är också icke-reaktiv vilket innebär att studiens resultat inte 
påverkas av författarnas fysiska närvaro. Dock stötte vi på problem när vi skulle 
konvertera data från Google Forms till Word. Efter att ha försökt åtgärda problemet 
så fick vi reda på att Google Forms hade uppvisat detta problem sedan 2009. 
Bearbetningen av data fick därför kompletteras med hjälp av Excel, där egna diagram 
skapades utefter insamlad data. Insamlad data presenterades i Google Forms både 
som cirkeldiagram och stapeldiagram. Då de visuella cirkeldiagrammen upplevdes 
som lika självklara att förklara och förstå i text så valde vi det sistnämnda. Inom en 
univariat analysmetod är diagram vanligt för att presentera och beskriva data, vilket 
vi också har tillämpat i denna studie. En fördel är att diagram gör det lättare att tolka 
och förstå data som samlats in. Enligt Bryman (2008) är stapeldiagram och 
cirkeldiagram att föredra när man arbetar med nominalskale- och 
ordinalskalevariabler och är två av de lättaste representationsformerna. På så sätt kan 
det göras jämförelser mellan olika fördelningar. Graden av variation kan vara lika 
intressant som det typiska eller genomsnittliga värdet i en fördelning. (Bryman, 2008)  
 
Hade en annan analysmetod valts som exempelvis en bivariat analysmetod hade det 
kunna bidragit med att utforska samband mellan kön, ålder och utbildning såväl som 
att ha dragit andra slutsatser och paralleller, utifrån resultatet. Observationer hade 
kunnat vara en annan metod som bidragit med andra infallsvinklar av verksamheten. 
Denna metod hade även kunnat fungera som komplement till studien för att praktiskt 
kunna observera verkligheten och jämföra med respondenternas svar och utsagor.  
 
Valet av metod gjorde det lättare att få ett stort urval av respondenter eftersom det 
gick att snabbt nå ut till många eventuella respondenter samtidigt. Vi hade också 
fördelen att urvalet bestod av en stor grupp, det vill säga lärarkåren. Vi anser att 
studien har en god replikerbarhet då den går att upprepa men då studien baseras på 
urval i form av stickprov blir resultaten svåra att replikera. 
 
Enligt Bryman (2008) handlar validitet om huruvida undersökningen mäter det den 
är avsedd för att mäta och om resultatet kan säga någonting generellt. Enligt oss så 
svarar enkätfrågorna (se bilaga 1) på forskningsfrågorna och syftet med studien. 
Mätinstrumentet fångar även respondenternas åsikter, värderingar, erfarenheter och 
kunskaper utifrån respondenternas naturliga miljö vilket kan bidra till en ökad 
begreppsvaliditet. Studien har dock ett antal introducerande frågor till 
respondenterna som inte använts för att komma fram till ett resultat utan för att 
undersöka respondenternas bakgrund. Vi anser att det inte går att urskilja en 
generaliserbarhet på grund av att studien inte har haft tillgång till ett tillräckligt 
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representativt urval (se urval och bortfall). Således generaliseras inte lärarkåren i sig 
utifrån denna studie utan utgör endast ett stickprov av lärare, verksamma inom 
matematikundervisningen för årskurs 1-3.  

5.2 Resultatdiskussion 
Undersökningens resultat indikerar att tillgången till en bra teknisk infrastruktur 
varierar mellan respondenterna. Likt Skolverket (2017b) skriver är detta något som 
måste fungera för ett fungerande digitaliseringsarbete. En bra teknisk infrastruktur 
kan enligt Skolverket (2017b) tänkas bestå av till exempel molntjänster, trådlösa 
nätverk, datorer, surfplattor och programvaror och bör finnas på plats innan ett 
digitaliseringsarbete påbörjas. Studiens resultat indikerar att detta är bristfälligt i 
många fall och därför anser vi att de nya skrivningarna angående digital kompetens 
som införts kommer bli svåra att leva upp till i dagsläget. Studiens resultat redogör för 
att samtliga respondenter har tillgång datorer som de använder dagligen i sitt arbete 
men inte i tillräcklig utsträckning till sina elevers förfogande. Den indikerar även att 
hälften av lärarna inte i tillräcklig utsträckning har tillgång till surfplattor för elevernas 
förfogande. Detta för våra tankar vidare till det Nicholas & Fletcher (2016) skriver 
angående hur elevers tillgång till digitala verktyg och en fungerande infrastruktur 
påverkar elevers lika möjlighet till utveckling. Likt Nicholas & Fletcher (2016) 
uppdagar även vår studie att viljan och behovet av kompetensutveckling är stor på 
flera områden enligt respondenterna. Detta är enligt oss motsägelsefullt då samtliga 
respondenter i denna studie uppgav att de besitter en någorlunda god digital 
kompetens men samtidigt uttryckte de att de är i litet till mycket stort behov av 
kompetensutveckling, när det gäller användandet av digitala hjälpmedel som 
pedagogiskt verktyg. Av respondenterna uppgav även 91,3 procent att de var i litet till 
mycket stort behov av kompetensutveckling när det gällde att använda digitala verktyg 
för att skapa eller hantera bild, ljud och film. Med tanke på våra resultat och utifrån 
det Olsson (2016) beskriver utifrån rapporter från Lärarnas Riksförbund, att mer än 
50 procent av dagens lärare är i behov av ökad digital kompetens, blir skolverkets 
initiativ angående ökad digitalisering inom skolverksamheten svår att leva upp till, 
enligt oss. Skolverket (2015b) beskriver att forskare är enade om att användandet av 
digitala verktyg har stor potential att förbättra lärandet men att det inte sker per 
automatik, utan att det handlar om hur man för in den i undervisningen med hjälp av 
pedagogik. Med tanke på att samtliga respondenter, i denna studie, uppgav att de var 
i någon form av behov av kompetensutveckling inom just detta område så anser vi att 
detta i dagsläget kanske inte sker på rätt sätt. Trots detta belyser respondenterna, 
genom deras utsagor de positiva aspekterna som användandet av digitala verktyg kan 
frambringa. De framför likt Skolverket (2015b) och Jönsson et. al (2010) att 
användandet av digitala verktyg kan bidra till ökad motivation, någonting som vi också 
anser, då ett djupare intresse för uppgifterna kan skapas, en bredare variation och 
individanpassning i undervisningssammanhang såväl som att användandet kan öppna 
upp för att ta in världen i klassrummet. En värld där många elever känner sig 
hemmastadda. En sak som inte framgår i studien är att det digitala samhället vi lever 
i ställer andra krav på elever som t.ex. Lundgren et. al. (2014) och Skolverket (2015a) 
benämner. Ett sådant exempel är kunskap om källkritik. Då information i dagsläget är 
mer lättillgänglig och ställer andra krav på kunskap för säker användning hemma och 
på fritiden. 
 
Användandet av digitala verktyg är inte alltid positivt betingat och förbättrar inte alltid 
lärandet. Exempelvis skrev Skolverket (2015a) och Larsson (2015) om när mätningen 
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av PISA 2012 för första gången digitaliserades och Sveriges resultat var lägre än 
OECD-genomsnittet. Skolverket (2015a) och Larsson (2015) uppgav att det inte finns 
något samband mellan hög IT-användning och höga resultat och att det saknas 
kunskap om hur digitala verktyg ska användas på rätt sätt. Enligt Ryan (2012) är det 
viktigt att etablera ett tydligt syfte med användandet och enligt henne är det bara vår 
fantasi som sätter gränser. Det är enligt oss således viktigt att som lärare inte använda 
digitala verktyg enbart för dess skull, då det kan finnas konsekvenser med 
användandet, både för elever och lärare. Även om majoriteten av respondenterna i 
denna studie var positiva till att använda digitala verktyg inom 
matematikundervisningen fanns det även några som uppgav att krångel var en del av 
vardagen. Studiens resultat visar även på att elever inte alltid ges de förutsättningar 
och möjligheter som de har rätt till att utveckla i relation till kursplanen för matematik 
och de nya skrivningarna angående digital kompetens (Skolverket, 2017a). Jönsson et. 
al. (2010) beskriver hur skolan inom matematikundervisningen ska förse elever med 
några av de nödvändigaste verktygen för deras möjlighet att aktivt kunna delta i 
samhället, däribland de tekniska förutsättningarna som krävs. Denna studies resultat 
indikerar att elever inte i tillräcklig utsträckning ges möjligheten att utveckla 
kunskaper i att använda programmering, endast 23,9 procent ges denna möjlighet. Vi 
anser att denna låga siffra är av intresse då våra resultat indikerar att elever i dagsläget 
kommer ha låga förutsättningar att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs 
inom programmering som är en naturlig del i den tekniska vardagen. Enligt Lundgren 
et. al. (2014) så poängterade Dewey redan för ett sekel sedan att skolan inte förser 
elever med kunskaper i takt med teknikens utveckling i samhället. Däremot visar 
indikationer från vår studies resultat på att majoriteten respondenter (63,1 %) ger 
eleverna möjlighet att utveckla matematiska kunskaper så som att undersöka 
problemställningar, matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera 
och tolka data, något som vi anser som positivt men dock fortfarande inte i linje med 
det den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) ger uttryck för.  
 
Likt Ryan (2012) beskriver så förekommer det skilda uppfattningar bland lärare om 
digitala hjälpmedel och dess relevans inom matematikundervisningen. Bland 
respondenterna framkommer det enligt oss arketyper likt de Lundgren et. al. (2014) 
beskriver som teknikoptimister och dito skeptiker. Respondenternas erfarenheter 
tyder på att det finns en blandning av teknikoptimister och skeptiker där optimisterna 
talar om att papper och penna kommer försvinna och att traditionella 
matematikböcker är som gift för eleverna såväl som att det behövs mer digital 
kompetens då samhället blir alltmer digitaliserat. Skeptikerna menar däremot på 
motsatsen, att eftersom elevers vardag är mer digitaliserad så behöver skolan fungera 
som en plattform för utvecklandet av andra färdigheter som att exempelvis skriva och 
rita för hand. Förutom optimister och skeptiker framgår det även i vår studie att det 
finns respondenter som utgör en blandning av de båda, som belyser att det ena inte 
behöver utesluta det andra. Vi tror likt dessa respondenter att genom att kombinera 
och använda analoga och digitala verktyg på rätt sätt så kan lärare öppna upp för 
möjligheten att utveckla elevers matematiska tänkande. Analoga och digitala verktyg 
kan således komplettera varandra genom att befästa olika kunskaper och genom att 
aktivera fler sinnen och genom att bidra med flera olika plattformar för 
kommunikation och arbete vilket stämmer överens med vårt pragmatiska synsätt. 
Enligt oss är det kanske så att den digitala tekniken inte är utvecklad för skolan i 
grunden, utan att den fördes in med eleverna i skolan efterhand som Lundgren et. al. 
(2014) beskriver, men då den digitala tekniken är en del av elevernas och 
respondenternas verklighet är det enligt oss viktigt i dagsläget att lärare besitter den 
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digitala kompetens som behövs inom verksamheten. Studiens resultat pekar på just 
den överlag bristande digitala kompetensen och behovet av vidare 
kompetensutveckling för att använda digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel i 
matematikundervisningen.  

5.3 Slutsats 
Studiens resultat indikerar att majoriteten respondenter använder dator och 
surfplatta i sin matematikundervisning dagligen. En mindre majoritet av 
respondenterna har också tillgång till digitala skrivtavlor och/eller interaktiva 
whiteboards i sin matematikundervisning. En större majoritet av respondenterna 
använder digitala verktyg för att söka information och hitta referensmaterial och för 
att skapa arbetsuppgifter. En mindre majoritet använder verktygen för att skapa 
presentationer inom matematikundervisningen. Däremot indikerar resultaten att 
elever inte i samma utsträckning som lärare har tillgång till digitala verktyg till sitt 
förfogande. De ges inte heller i tillräcklig utsträckning möjlighet att utveckla 
matematiska färdigheter och kunskaper med hjälp av verktygen.  
 

Inom studien har vi belyst att erfarenheter, digital kompetens och användning såväl 
som tillgång till digitala verktyg varierar beroende på vem som tillfrågas. Vår slutsats 
är att då vi alla är egna individer och då våra tankar, åsikter och värderingar varierar 
så kommer också våra levda erfarenheter variera. Eftersom vi alla är olika så har vi 
också olika förutsättningar för att utveckla en digital kompetens. Enligt oss innebär 
detta i praktiken att även våra val av arbetssätt måste variera för att gynna samtliga 
elever. Därmed anser vi att ett pragmatiskt arbetssätt, där en kombination av analoga 
och digitala verktyg implementeras, kan vara till elevers fördel då de ges möjlighet att 
ta del av matematikens flera dimensioner genom att aktivera flera sinnen. Detta blir 
dock svårt att utveckla då inte samtliga lärare och elever ges tillgång till de verktyg som 
behövs, vilket vår studie pekar på som bristfälligt.  
 
Studiens resultat indikerar även att lärares digitala kompetens och användning såväl 
som tillgång till digitala verktyg är bristfällig till den grad att det enligt oss kommer bli 
en utmaning att implementera de nya skrivningarna angående digitalisering i 
praktiken. Oavsett hur tekniken kommer påverka samhällsutvecklingen så ser vi 
läraren som en nyckelperson för att tillägna sig kunskap.  
 

Som uppföljning till denna studie så anser vi att det vore av intresse att utforska den 
praktiska verkligheten genom observationer. Det hade även varit intressant att arbeta 
utefter en annan analysmetod, exempelvis en bivariat analysmetod. Det hade också 
varit intressant att utforska elevers egna upplevelser och erfarenheter av digitala 
verktyg inom matematikundervisningen.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor 
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Bilaga 2 – Respondenternas kommentarer 
 

Vad är dina erfarenheter av digitala verktyg inom matematikundervisningen?  

 

1. ”Det finns ett stort utbud att välja på som är väldigt bra. Det gäller bara att hitta 
tiden att utforska dessa för att sedan låta eleverna prova. När vi dessutom endast har 
en dator per klass och 5 Ipads utan fungerande nätverk känns det många gånger 
hopplöst.” 
 

2. ”Barnen är oftast motiverade att använda digitala verktyg. Om barnen ska använda 
det på egen hand är det för att befästa det vi arbetat med. När vi använder det för att 
lära oss något nytt eller för att demonstrera något behöver man arbeta tillsammans.” 
 

3.”Positivt. Använder ett läromedel som även har en digital del. Det gör att 
lärarhandledningen uppdateras snabbt vid upptäckta fel. Jag som lärare kan enkelt 
rikta uppgifter och anpassa efter elevernas nivå.” 
 

4. ”Inget.” 
 

5. ”Det är mycket positivt. Matematiken blir roligare och mer konkret. Eleverna får 
en ökad motivation.” 
 

6. ”Har inte en klassuppsättning av dator eller surfplattor. Det strular ofta, vilket gör 
att man blir stressad och tycker det är tråkigt.” 
 

7. ”Jag använder Appen Nomp när jag undervisar,” 
 

8. ”Digitala verktyg är bra när de fungerar. Färdighetsträning underlättas och kan 
vara ett medel för utvärdering.” 
 

9. ”GAFE, flippat klassrum, frågeformulär, concept cartoons, mentimeter, kahoot” 
 

10. ”Det finns god tillgång på utrustning, men alldeles för lite kompetensutveckling. 
Vi använder elevspel.se, Bebras, studiocode.org, lightbot app, Skolplus.” 
 

11. ”Jag har mycket positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg inom 
matematikundervisningen. Dock är det viktigt att jag som lärare har en tydlig 
mening och en väl utarbetad plan med användandet. Att bara slänga fram en padda 
och gå in på en app tror jag inte bidrar till rätt kunskapsutveckling, jag som lärare 
bör vara aktiv även i detta arbete. Utmana, ställa frågor, visa elevlösningar eller 
skärmdumpar på storskärm som exempel för klassen.. Jag anser även att det bör 
finnas en balans i användandet av digitala och analoga verktyg för att nå det bästa 
resultatet. Inom samma arbetsområde varierar jag mellan Ipads (appar), sidor på 
nätet, gemensamt arbete på interaktiv whiteboard, matteboken, gemensamt arbete 
med vanliga miniwhiteboards, klassiska mattespel o.s.v.  
 
Som i alla lägen måste jag som lärare inta ett kritiskt perspektiv och inte bara falla 
för trycket och planlöst använda digitala verktyg för att kollegorna gör det!” 
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12. ”Att träna rutinuppgifter går snabbt med digitale verktyg, eleverna får dessutom 
direkt respons och i vissa fall får jag en översikt i vad eleven har gjort och kan. 
(Vektor t.ex.) Vi använder även elevernas egen digitale kompetens genom att 
eleverna gör en film om hur de löser ett problem. Dokumentkameran använder jag 
ofta i genomgångar och när eleverna ska förklara hur de löst ett problem. Vi 
använder oss av Kahoots för att träna och befästa kunskaper. Programmering gör 
eleverna med olika appar (lightbots t.ex. och program så som codemonkey) . Jag 
tycker att det är ett mycket bra sätt att variera undervisningen och skapa lust att 
lära.” 
 

13. ”Goda! Önskar betydligt mer!” 
 

14. ”De är mycket användbara men det kräver att du är kompetent inom verktyget. 
De digitala verktygen i sig förbättrar inget utan kompetensen hos lärarna som 
använder dem.” 
 

15. ”Erfarenheten är att vi har få tillfällen då allting fungerar , data krångel är 
vardagen.” 
 

16.” Att det är överreklamerat.” 
 

17. ”Mkt positivt :-) Det är en del av elevernas arena. Spelifierad undervisning. 
Digitala verktyg stimulerar flera sinnen. Det ger också i många fall en direkt feedback 
på hur eleven löst uppgiften.” 
 

18. ”Det behövs, men det är bara en av många undervisningsmetoder. Vi måste också 
få in laborativ matematik, problemlösning och kommunikationsuppgifter. Jag tror 
det är variationen av uppgifter som gör en bra matematikundervisning.” 
 

19.”Enbart positiva. Framför allt genom digitala responssystem, just nu Pear deck.” 
 

20. ”Jag använder läkemedlet Favorit Matematik varav har en digital 
lärarhandledning mm. Den använder jag ofta samt underlaget som de erbjuder vid 
genomgångar. Jag använder det dock själv samt projektets upp den inför eleverna 
men har ingen som helst möjlighet att låta eleverna använda digitala hjälpmedel då 
vi endast har en surfplatta per klass (som jag nyligen fick hämta ut).” 
 

21. ”Bara positiva erfarenheter. Det är en pusselbit i det multimodala lärandet. dvs, 
ytterligare ett verktyg som gör det möjligt att nå ut till fler elever. ” 
 

22. ”Jag är positiv till användandet av digitala verktyg. Däremot finns det inte 
tillräckligt med digitala verktyg på skolan för att kunna genomföra en bra 
undervisning med hjälp av dessa. Vi har endast 2 Ipads i klassen, och det är det 
enda.” 
 

23. ”Jag använder alltid min lärardator när jag själv framställer materialet ihop med 
mina kollegor, men jag är nog sämre på att hitta lösningar på att eleverna får 
använda dator eller Ipad själva. Datorer finns inte till eleverna med plattor finns. Vi 
har ibland spelat gemensamma spel vid genomgångar till exempel klockspel. 
Viljan finns att använda plattor ofta men jag upplever att det är mycket fix inför, att 
ladda, uppdatera och förflytta plattorna som tar tid man kanske inte alltid har. 
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Däremot tror jag det skulle vara ett stort stöd för en del elever och också väldigt 
interaktivt. Sen finns det en hel del i deras vardag som är digitaliserat och skolan 
behöver också vara en forum där eleverna får träna egna färdigheter så som att skriva 
och rita för hand och inte få all information matat till sig som appar ofta gör.” 
 

24. ”Dessvärre har vi inte tillgång till varken iPads eller datorer som elever kan 
använda. Vi har 4 elevdatorer på 112 elever... Jag tror att många elever skulle 
utveckla sitt matematiska tänkande och intresse för matematik om de fick möjlighet 
att använda digitala hjälpmedel.” 
 

25. ”Vi på skolan har vid olika tillfällen fått besök av läromedelsskapare av digitala 
matematikläromedel. Jag har upplevt att det tar mycket tid av mig som lärare att 
hålla rätt på uppgifter som skickas till mig när eleverna gjort färdigt dessa samt 
öppna upp nya nivåer för att eleverna ska komma vidare eller begränsa för att de inte 
ska rusa iväg. 
Vi tillverkar allt vårt material till matematikundervisning själva och i och med det 
används digitala hjälpmedel både vid framställandet och för att visa material vid 
genomgångar. 
Eleverna har fått prova på spel och liknande i undervisningen men tillgången på 
datorer under lektionstid är liten så de har ofta fått turas på en enda hela klassen. ” 
 

26.”Mycket positiv trots att det krånglar till då och då. Jag behöver lära mig mer om 
olika matematisk programvara särskilt GeoGebra.” 
 

27. ”Jag är kollegacoach och IT-ansvarig på min skola och har mycket erfarenhet 
kring digitala verktyg. Jag ser att inom en snar framtid kommer mycket mer vara 
digitaliserat i skolan och penna och papper successivt försvinner. Därför är det 
oerhört viktigt att vidga sina vyer och se vilka program och appar som hjälper barnen 
i sin utveckling. Barn är som svampar när det gäller digitala verktyg och lär sig 
snabbare än den genomsnittliga läraren, så vi måste vara i framkant. Jag har under 
min relativt korta karriär stött på problemet många gånger att matteboken är som 
gift för eleverna. Om man frångår matteboken och istället fokuserar på digitala 
verktyg ser jag två vinster: Barnen tycker att det är roligare, och de lär sig fortare. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 


