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Abstrakt 
Syftet med studien är att, genom enkäter och intervjuer, undersöka vilka digitala verktyg som 
används inom matematikundervisningen samt hur de används. Vi vill även ta del av vad 
lärarna anser om möjligheter och hinder med de olika digitala verktygen inom 
matematikundervisningen. Det empiriska underlaget består av en flerfaldig 
undersökningsmetod vilket innebär att vi har använt oss av både en kvantitativ och en 
kvalitativ metod för att införskaffa oss data. Den kvantitativa undersökningen består av en 
enkätundersökning som 37 matematikundervisande lärare har besvarat och den kvalitativa 
metoden består av fyra intervjuer med verksamma lärare som undervisar i matematik. 
Resultatet visar att lärarna använder de digitala verktyg de har tillgång till men behöver mer 
kunskap för att kunna använda dessa på ett effektivt sätt. Lärarna ser även tillgången och 
tillgängligheten till de digitala verktygen som ett stort hinder i användningen. Slutsatser för 
effektiv användning av digitala verktyg i matematikundervisningen är att utbudet måste ökas 
och kunskapen hos lärarna måste utvecklas. 
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1. Inledning 
Enligt OECD:s internationella studie PISA (Programme for International Student Assessment) 
har svenska elevers matematikkunskaper försämrats under de senaste åren. Orsakerna till 
detta kan vara många. Exempelvis kan faktorer som förändring i kursplaner, 
matematiklärarnas kompetens, skolans resurser och de läromedel som finns inom 
matematiken spela en avgörande roll. Genom att utveckla de traditionella läromedlen som 
läroböcker, papper och penna till digitala lärresurser och använda sig mer av digitala verktyg i 
undervisningen kan kanske lärandet stimuleras på ett helt nytt sätt?   
 Enligt Olsson (2009) finns det ett flertal pedagoger i Sverige som besitter stor digital 
kompetens och tillgången till IT-utrustning är god i många svenska skolor vilket gör att 
eleverna får en god vägledning och tillgång till pålitliga och moderna kunskapskällor som 
exempelvis filmer, simuleringar och olika experiment. Likaså får eleverna goda möjligheter 
till eget skapande och resurser för god kommunikation i dessa skolor. Men det finns även 
skolor som behöver utveckla pedagogers digitala kompetens för att förståelsen för de digitala 
lärresursernas möjligheter skall gynnas. Vidare skriver Olsson (2009) att många pedagoger 
behöver få kunskap om hur elever använder digitala verktyg för att de ska kunna dra fördel av 
elevernas erfarenheter och kunskaper i undervisningen.  
 Håkansson och Polito (2010) har gjort en undersökning kring hur pedagoger 
använder datorn i matematikundervisningen samt vilka fördelar och vilka hinder som 
pedagoger ser med datorn i matematikundervisningen. Enligt Håkansson och Polito (2010) 
har skolans verksamheter god tillgång till IT-utrustning dock används dessa i liten omfattning 
inom matematikundervisningen. Inom grundskolan använder nio av tio elever sällan eller 
aldrig datorn under matematiklektionerna och i jämförelse med andra ämnen är användandet 
av datorn inom matematiken det ämne där datorn används minst.  
 Detta bekräftas även av skolverkets rapport kring IT-användning och IT-kompetens i 
svensk förskola, skola och vuxenutbildning som skriver att ”Matematik utmärker sig genom 
att de använder datorer i minst utsträckning (Skolverket, 2005 s. 6)”. Denna rapport och flera 
andra undersökningar visar att skolor i Sverige generellt har god tillgång till IT-utrustning 
dock framgår det att skolans verksamheter inte utnyttjar de resurser som finns på ett effektivt 
sätt. Detta framkom även i skolinspektionens granskning kring IT-användning i skolan och en 
rad andra bristande punkter uppmärksammades. Skolinspektionen menar att ”satsningar på 
inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla 
användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas 
kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för 
att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet (Skolinspektionen, 
2012 s.1)”.  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och arbete inom skolans verksamheter har 
vi observerat liknande fenomen som beskrivs ovan. Vi har upptäckt att utbudet av IT-
utrustning finns på många skolor, dock upplever vi att användningen av digitala verktyg inom 
matematikundervisningen varierar både inom skolor och mellan olika skolor. Vi upplever att 
de digitala verktyg som finns på skolorna ofta används inom andra ämnen än inom 
matematiken och i flera fall har vi stött på pedagoger som inte använder de digitala resurser 
som finns. Det finns även pedagoger som använder digitala verktyg medvetet och planerat 
vilket vi skulle vilja undersöka vidare. Det vore intressant att undersöka vilken syn pedagoger 
har på digitala verktyg i matematikundervisningen och hur de använder dessa.  
  Vi kommer använda begreppet digitala verktyg och med detta syftar vi på de 
produkter och tekniska möjligheter som framförallt utvecklats genom datorer och Internet. 
Fokus kommer att ligga på de ”nya” digitala verktyg som används inom skolans 
verksamheter. Med ”nya” digitala verktyg avser vi dator, interaktiv tavla, surfplatta, 
mobiltelefon, digital kamera och videokamera samt webbaserade läromedel. Vi bortser därför 
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från de tekniska verktyg som inte är digitala och vi kommer inte heller fokusera på 
miniräknaren som enskild produkt utan i så fall som funktion i andra verktyg. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger använder digitala verktyg i sin 
vardagliga matematikundervisning samt vad de ser för möjligheter och hinder med dessa 
inom matematikundervisningen. Vi vill framför allt beskriva pedagogers syn på digitala 
verktyg i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år och fokusera på varför en del 
pedagoger använder digitala verktyg i större utsträckning än andra. Studien utgår från lärarnas 
perspektiv och belyser deras syn på möjligheter och hinder kring digitala verktyg i 
matematikundervisningen. 
 
Syftet kommer att behandlas utifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilka digitala verktyg används i den vardagliga matematikundervisningen? 
• Hur använder verksamma pedagoger digitala verktyg i matematikundervisningen? 
• Vad anser verksamma pedagoger kring möjligheter och hinder med digitala verktyg i 

den vardagliga matematikundervisningen? 
 
Vi kommer utgå från pedagogernas perspektiv och främst fokusera på den vardagliga 
matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Med tidigare år avser vi årskurs 1 – 6 
och vardagliga matematikundervisningen syftar till den generella matematikundervisning som 
sker i undervisningsgruppen. Vi har alltså valt att välja bort specialpedagogiska aspekter och 
elevernas syn på digitala verktyg. Detta för att främst fokusera på den allmänna 
matematikundervisningen och pedagogers syn på digitala verktyg i matematikundervisningen.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt vi har valt för vår 
studie vilket vilar på en sociokulturell syn på lärande och utveckling främst utifrån 
perspektivets grundare Lev Vygotskij. Efter det följer en kort redogörelse för skolans 
styrdokument inom området matematik och digitala verktyg. Undersökningar kring digitala 
verktyg i utbildningssyften och digitala verktyg i matematikundervisningen kommer beskrivas 
följt av ett kortfattat avsnitt kring förutsättningar för användning av digitala verktyg i 
matematikundervisningen. 

3.1 Lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 
Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande eftersom den teorin inte 
endast belyser den biologiska utvecklingen utan även lägger stor vikt vid sociala och 
kulturella processer. Vygotskij menar att lärande och utveckling inte endast är en biologisk 
företeelse utan även ett socialt och kulturellt fenomen vilket betyder att lärandet utvecklas i 
samspel med andra och även utefter samhällets artefakter, resurser (Säljö, 2005).   
 Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på att lärande och barns 
utveckling aktivt byggs upp av den som lär samt att utvecklingen är starkt förbundet med de 
sociala och kulturella sammanhang vi ingår i. Vygotskij likaså Piaget (Hwang & Nilsson, 
2006) menar att kunskap skapas av den som lär, det vill säga att barnet aktivt konstruerar och 
bygger upp sin egen kunskap kring omvärlden. Däremot menar Vygotskij även att lärandet är 
en social aktivitet. Barnets lärande och utveckling påverkas av den kontext barnet lever i och 
utvecklingen är ett resultat av barnets sociala och kulturella samspel med andra vilket skiljer 
sig från Piagets ideologi om att barns utveckling till stor del är generell, det vill säga att de 
flesta barn går igenom samma utvecklingsskeden vid ungefär samma tidpunkt i livet (Hwang 
& Nilsson, 2006). 
 Vygotskij anser att individen är både en biologisk och en kulturell varelse (Säljö, 
2005). Han talar om ett sociokulturellt respektive ett biologiskt utvecklingsskeende där den 
biologiska utvecklingen anträder redan vid födelsen och utvecklar flera olika förmågor, som 
enligt Vygotskij i hög grad är betingad med olika biologiska processer. Exempelvis förmågor 
som har att göra med att koordinera olika kroppsdelar. Denna biologiska utvecklingsprocess 
som sker hos barnet utvecklas jämförelsevis lika hos alla barn oavsett var barnet växer upp 
och vilka uppväxtförhållanden barnet genomgår. Men från och med att barnet börjar 
kommunicera frånskiljer sig människan från andra organismer och progressionen avgörs även 
av olika sociokulturella förhållanden. I och med att barnet börjar kommunicera på olika sätt 
spelar den sociokulturella utvecklingen en mer avgörande roll för barnet som med hjälp av 
språket samspelar med sin omgivning och blir delaktig i sociokulturella erfarenheter som 
påverkar individens utveckling och lärande. Säljö (2005) hänvisar till utvecklingspsykologen 
Kathrine Nelsson som formulerar detta som att barnet vid ett visst stadium lämnar den 
biologiska utvecklingen och går vidare till ett skeende där kulturen till största del bär ansvaret 
för utvecklingen.  

3.1.1 Fysiska redskap i ett sociokulturellt perspektiv  
I människans vardagliga aktiviteter och verksamheter har olika typer av hjälpmedel 
uppfunnits och framställts. Detta för att förlänga och förstärka våra egna, medfödda och 
utvecklade resurser. Dessa hjälpmedel är en av de grundläggande aspekterna inom ramen för 
ett sociokulturellt perspektiv och sympatisörer till det sociokulturella perspektivet urskiljer två 
olika typer av hjälpmedel: fysiska och psykologiska. Med fysiska hjälpmedel menas föremål 
som människan har framställt utifrån ett bestämt syfte. Dessa fysiska hjälpmedel kallas även 
för artefakter. Artefakter kan vara allt ifrån enklare verktyg som penna och papper till mer 
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avancerad teknologi som exempelvis datorer och annan digital teknik. Utvecklingen och 
framställningen av nya artefakter utvecklas i takt med samhällets utveckling och utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv har dessa artefakter ett betydande roll för barns utveckling och 
lärande (Säljö, 2005). Om vi utgår från den sociokulturella teorin på lärande och utveckling i 
vår undersökning kan vi förstå det som att dagens teknologiska utveckling har en väsentlig 
roll för barnens kunskapsutveckling vilket medför att digitala verktyg som 
undervisningsredskap inom skolans verksamheter bör vara betydelsefulla för inlärningen och 
utvecklingen. Enligt Vygotskij (Säljö, 2005) påverkas barns utveckling av den sociala miljö 
barnet växer upp i och utvecklingen är en följd av den sociala och kulturella kontexten. Vilket 
gör det viktigt att pedagoger är medvetna om och har kunskap kring olika artefakter som finns 
inom skolan och i vårt fall de digitala verktyg som på olika sätt kan stimulera elevernas 
kunskapsutveckling. 

3.1.2 Mediering och artefakter 
Enligt Vygotskij (Säljö, 2000) är mänskliga handlingar ofta medierade vilket innebär att en 
handling genomförs med stöd av olika artefakter. Människan skapar den kultur de lever i och 
de artefakter de omges av. Det är hela tiden en fortlöpande process där människor utvecklar 
nya verktyg i relation till hur samhället utvecklas. Nya problem och situationer uppstår i 
samhället och människan konstruerar nya hjälpmedel efterhand som vi behöver dem. Dessa 
gamla och nya artefakter stödjer oss i att lösa olika uppgifter, kommunicera mellan människor 
och de utvecklar vårt sätt att tänka.  Fysiska artefakter är de hjälpmedel som är materiella och 
konkreta exempelvis miniräknare, datorer och andra tekniska verktyg. Vilket kan tolkas som 
att digitala verktyg tillhör fysiska artefakter inom svensk skola och undervisning och därför 
blir det utifrån Vygotskijs teori intressant att undersöka hur pedagoger använder dessa inom 
undervisningen i skolan. 
 

3.2 Skolans styrdokument 
Regeringen har beslutat att ”[…]statens skolverk ska främja utvecklingen och användandet av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolor, skolor och verksamheter samt hos 
skolhuvudmän” Skolverket, 2008). Regeringen betonade lärarens användande av IKT som 
verktyg för utvecklingen av undervisning och att detta ska utgå från eleverna och deras 
förutsättningar. Vidare ska digital kommunikation med eleverna främjas. Detta betonas även i 
skolans styrdokument. 
 Skolans uppdrag är att ge eleverna förutsättningar för att leva och fungera i dagens 
och framtidens samhälle. Syftet är att alla elever ska kunna leva i det komplexa samhälle som 
hela tiden snabbt utvecklas och med den nya informationen som raskt tillkommer. Därför blir 
det viktigt att eleverna utvecklar färdigheter inom studier och metoder för att kunna förstå och 
använda ny kunskap. Läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem belyser även i de 
övergripande kunskapsmålen att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande […] (skolverket, 2011 s. 9). Elever ska ges möjlighet 
att använda och utveckla sina kunskaper och användande kring teknologiska verktyg och detta 
ska genomsyras i all undervisning. 
 Användande och utveckling av kunskaper inom digital teknik framhålls även i syftet 
i kursplanen för matematik. Genom matematikundervisningen ska eleverna ges ”[…] 
möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka 
problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data” (Skolverket, 2011 
s.62). Det går att tolka som att matematikundervisningen, enligt skolans styrdokument, ska ge 
eleverna möjlighet att på olika sätt använda sig av digitala verktyg och det betonas av 
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regeringen att skolans ska främja användandet och utvecklingen av dessa verktyg vilket gör 
det nödvändigt för pedagogerna att inneha tillräcklig kännedom och kunskap om vilka 
möjligheter det finns med dessa.  

3.3 Digitala verktyg i matematikundervisningen 
Utvecklingen av teknologin har gått fort fram under det senaste århundradet och lika intensiva 
har debatterna och resonemangen kring teknologins möjligheter och negativa effekter på barn 
och ungdomar varit. Likaså har det upplevts rädsla för att teknologin ska ta överhand över 
”gamla” medier som exempelvis böcker, handskriften osv. Men enligt Danielsson (1997) har 
alla medier fått plats i dagens samhälle, både gamla som nya.  
 Historiskt har vårt levnadssätt förändrats på många olika sätt. Människans 
möjligheter och villkor förändras på grund av vår förmåga att kunna framställa och ta tillvara 
olika fysiska hjälpmedel. Jönsson och Lingefjärd (2012) menar att människan alltid har dragit 
nytta av olika former av hjälpmedel för att öka sin kapacitet. Vi har med hjälp av naturens 
fysiska tillgångar skapat metoder för att kunna reducera kravet på kroppslig och kognitiv 
human förmåga. Tidigare har hjälpmedel främst avsätts till att öka människans fysiska 
förmåga men på senare tid har mer flexibla och allsidiga hjälpmedel konstruerats för att även 
vara ett hjälpmedel för det kognitiva. Inom matematiken har det länge funnits tekniska 
hjälpmedel som exempelvis rutat papper, passare och gradskiva men det var först under 1970-
talet som exempelvis miniräknaren kom till skolan (Jönsson och Lingefjärd, 2012).  
 Avancerade miniräknare har länge varit det ledande tekniska verktyget inom 
matematikundervisningen i svensk skola och andra internationella riktningar har varit relativt 
begränsade. Men enligt Jönsson och Lingefjärd (2012) verkar det som att digitala verktyg i 
matematikundervisningen börjar öka och tar mer och mer plats. Utvecklingen tyder på att 
digitala verktyg som exempelvis interaktiva tavlor, bärbara datorer och avancerade mobiler 
börjar användas mer och mer. Dock är ofta priset och språket bromsande faktorer för svenska 
skolor för att kunna använda dessa. Men trots dessa hämmande faktorer menar Jönsson och 
Lingefjärd att ”på samma sätt som passare, gradskivor, linjaler och rutat papper har blivit 
självklara redskap hemma hos eleverna likväl i skolan, kommer datortekniska hjälpmedel 
snart att ses som självklara verktyg för elevers arbete med skolmatematik” (2012 s.11). 
 Lingefjärd (2000) har gjort tre undersökningar kring digitala verktyg i 
matematikundervisningen och kom fram till att studenter inom lärarutbildningen, som besitter 
en positiv syn på teknologi i matematikundervisningen, ofta litar helt på användandet av dessa 
hjälpmedel. Detta ger negativa konsekvenser som exempelvis att validitet inte granskas och 
studenterna förhöll sig ofta okritiskt till det stoff de fick från teknologin. Trots att detta hade 
betonats under utbildningen och studenterna hade manats till att noggrant kontrollera vilka 
program de skulle använda uteblev detta i praktiken. Lingefjärd (2000) undersökte 
lärarstudenters användning av digitala verktyg inom matematikundervisningen och kom fram 
till att studenterna ofta litade helt på användandet och förhöll sig okritiskt till innehållet vilket 
kan vara ett möjligt resultat även i vår undersökning. Reflekterar verksamma pedagoger över 
det innehåll som används med hjälp av de digitala verktygen i matematikundervisningen eller 
litar de helt på de läromedel de har kännedom kring? 
 När datorns möjligheter att förändra matematikundervisningen undersöktes av 
Samuelsson (2003) framkom det att undervisningen inte påverkades i alls stor utsträckning. I 
studien visade det sig att grundskolans matematikundervisning var relativt traditionsbunden 
och datorns möjligheter påverkade inte den nämnbart. Vidare kom Samuelsson (2003) fram 
till att lärarna främst använde sig av övningsprogram som tränade elevernas matematiska 
tillvägagångssätt vilket enligt Samuelsson är den aktivitet som mer och mer börjar försvinna 
från matematikundervisningen. Program som stimulerar och verktygsprogram som kan 
genomföra avancerade aktiviteter kan leda till nya arbetssätt inom matematiken, dock var 
användandet av dessa program begränsade enligt undersökningen. Likaså i Engströms (2006) 
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undersökning visade det sig att lärare var mycket traditionsbundna och de databaserade 
programmen de använda liknade ofta den vanliga undervisningen. Vilket främst berodde på 
otrygghet i att arbeta med nya arbetssätt. Detta är även ett tänkbart fenomen bland de lärare vi 
ska intervjua. När vi undersöker hur lärarna använder de olika digitala verktygen finns det då 
en stark koppling till de traditionella undervisnings- och inlärningsmetoderna eller använder 
de digitala verktyg för att komplettera det som redan finns? 
 I Håkanssons och Politos (2010) undersökning kring Lärares syn på datorn i 
matematikundervisningen menar lärarna att kunskapen och kompetensen kring datorer inte är 
något hinder för användning av datorn i matematikundervisningen utan det är brist på 
kännedom kring vilka program som skapar goda möjligheter för elevernas lärande. En del 
lärare funderade även en hel del på om matematiska grundfärdigheter kunde påverkas negativt 
av den ökande användningen av datorer i undervisningen. I vår undersökning kring lärares 
syn på digitala verktyg i matematikundervisningen kanske detta bekräftas men det kan också 
finnas andra faktorer till om lärare använder digitala verktyg eller inte.  De slutsatser som 
Håkansson och Polito (2010) kom fram till var framför allt att lärare överlag har en positiv 
inställning till datorn i matematikundervisningen dock är det nödvändigt att lärare får 
kunskaper kring hur datorn ska användas i matematikundervisningen samt tydligare 
förhållningsregler kring användandet.  

3.3.1 Datorn i matematikundervisningen 
Det digitala verktyg som förmodligen har flest användbara funktioner för undervisning inom 
matematik är datorn. En dator är väldigt anpassningsbar och har många egenskaper som 
hjälper till i den mänskliga verksamheten. Svåra beräkningar och visualisering är några 
egenskaper som datorn kan utföra.  Att göra ett matematiskt förlopp kan både vara svårt att 
tänka sig och rita ner på ett papper, då finns det olika program till datorn som hjälper till med 
detta (Appelberg & Eriksson, 1999). Ett av de mest omtalade matematikprogrammen i 
grundskolan är GeoGebra som är ett dynamiskt geometriprogram som är enkelt att installera, 
att arbeta med och syftet är att använda det i undervisning. GeoGebra är ett fulländat program, 
som även är gratis för användaren och kan användas för inlärning av algebra, geometri, 
funktionslära, inifinitesimalkalkyl1, statistik och sannolikhetslära inom matematiken (Jönsson 
& Lingefjärd, 2012). I GeoGebra kan eleverna exempelvis arbeta med olika sträckor, 
vektorer, punkter och cirklar. Eleverna kan även mata in koordinater direkt i en 
kommandotolk vilket göra att de kan flytta eller ändra objektet. I programmet kan läraren 
exempelvis visa för eleverna olika operationer. Figur 1 illustrerar på en tallinje 6 + 6 = 12 
samt -2-10 = -12. Läraren kan ta ett steg i taget och flytta punkterna på ett tydligt sätt för 
eleverna. Vidare kan eleverna själva laborera och utföra olika uppgifter i programmet 
(Lingefjärd, 2008).  
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Infinitesimalkalkyl är en del av matematiken som behandlar gränsvärden, derivator och integraler (Nationalencyklopedin, 
2013-02-26) 
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3.3.2 Den interaktiva tavlan i matematikundervisningen 
När man inom skolan pratar om datorn i undervisningen nämns ofta uttrycket interaktivitet. I 
lärandet associeras interaktivitet med en aktiv roll och det är nödvändigt för en framgångsrik 
inlärning. Ett interaktivt program som är gjort för att användas i skolan som stöd i 
undervisningen är en god tillgång för både pedagogen och för den som ska lära sig. En viktig 
del i miljön där elever lär sig med hjälp av interaktivitet är att det finns så många olika 
handlingar som är utanför de verbala. Utan interaktivitet kan den lärande bara kommentera 
och beskriva vad som händer men med interaktivitet kan den lärande själv ingripa i det som 
händer (Ivarsson, 2002). Att använda mer interaktivitet i undervisningen ger förhoppningar 
till att eleverna ska få mer tillbaka och göra lärandet mindre abstrakt och mer konkret. I 
många fall finns det inte bara en dator utan till datorn finns det andra tillbehör som är anslutna 
till den digitala miljön. I och med detta skapas det många olika handlingar som läraren kan ta 
nytta av i sin undervisning (Ivarsson, 2002). På en interaktiv tavla kan en elev ta tag i en 
punkt själv och med hjälp av fingret dra iväg punkten till en annan punkt på tavlan och på så 
sätt framställer eleven exempelvis olika geometriska och algebraiska modeller. Elever kan 
även ändra en funktionskurva på tavlan och samtidigt som datorn räknar om (Lingefjärd, 
2011). 
Enligt Stenman (2005) är det grundläggande användningsområdet för den interaktiva tavlan 
lärande som sker i samspel och dialog. Det visar sig i Stenmans (2005) undersökning att den 
interaktiva tavlan mestadels används som ett komplement till den traditionella 
whiteboardtavlan. Lärare använder främst tavlan för att visa bilder, texter och animationer och 
inte märkbart till att skriva på eftersom det kändes naturligare att göra på whiteboardtavlan. 
Det framkom även i undersökningen att eleverna hade en positiv syn på den interaktiva tavlan 
eftersom den kunde tillföra ljud, bilder och animationer till undervisningen. De svårigheter 
som uppdagades med den interaktiva tavlan hade framförallt att göra med otillräckliga 
teknikkunskaper hos lärarna (Stenman, 2005). Geometriprogrammet GeoGebra kan enkelt 
kopplas upp till den interaktiva tavlan och olika funktioner kan skapas och åskådligöras 
genom ett samspel i helklass. 

3.3.3 Surfplattan i matematikundervisningen 
Surfplattan är ett tekniskt hjälpmedel som fått allt större plats i skolan de senaste åren och 
enligt Johansson (2012) kan detta ses som ett framgångsrikt pedagogiskt verktyg i 
undervisningen. Surfplattan är mindre än en bärbar dator och större än en mobiltelefon men 
har inget tangentbord vilket gör att allt sker interaktivt omedelbart på surfplattan. Till 
surfplattan finns det olika applikationer som är enkla att installera och använda.  En del 
studier finns angående surfplattan i undervisningen dock är flertalet av dessa gjorda av 
universitetsstudenter och många av studierna utfördes i samband med hjälpmedlets 
introduktion i undervisningen vilket ger särskilda följder. Studierna som utförts visar att 
surfplattan är ett bra hjälpmedel inom pedagogiken och faktorer som bidrog till detta var 
bland annat storlek, pris och pekskärmens möjligheter exempelvis olika inlärningar som 
visuellt, auditivt och kinestetiskt. Kinestetisk inlärningen är att du med hjälp av rörelser kan 
utföra olika aktiviteter. Vidare skriver Johansson (2012) att svårigheten med att surfplattan är 
ett så pass nytt fenomen inom utbildningens verksamheter gör att konsekvenserna för 
elevernas inlärning och motivation inte har kunnat mätas än.  
 En surfplatta är enkel att använda genom att den har så många olika funktioner. 
Exempelvis kan eleverna ta stillbilder eller filma med den. Det går både att spela in och upp 
ljud, genom det här kan eleverna skapa sina egna berättelser. Surfplattan går att använda när 
eleverna ska leta fakta på internet. I plattan finns det en inbyggd GPS där eleverna kan 
använda kartan och göra banor som andra elever ska följa. Finns det tillgång till en projektor 
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går det snabbt att koppla in surfplattan och elever kan kolla på storbild. Den största styrkan 
med surfplattan är att det går ladda hem olika programvaror, det finns många olika program, 
både spel och läromedel (Gällhagen & Wahlström, 2012).  
 Till surfplattan kan olika applikationer laddas ner. En applikation är ett 
tillämpningsprogram för mobila enheter och går i jämförelse med webbläsaren ofta mycket 
snabbare att starta. Applikationen är ofta mycket bättre anpassad för mobiltelefonen eller 
surfplattan och det finns en uppsjö av olika sorters program (Nationalencyklopedin 2013-02-
26). Den senaste tiden har fler och fler börjat intressera sig av dessa applikationer i 
utbildningssyften och det finns en rad olika hemsidor med förslag på applikationer inom olika 
ämnen. Skolappar.nu är en webbplats som sammanställer applikationer som med fördel kan 
användas i skolan. Webbsidan drivs av en redaktion av sex stycken verksamma lärare som 
recenserar applikationernas användningsområde i relation till syfte och förmågor i läroplanen 
för grundskolan. Några av applikationerna som fått högt betyg inom matematiken är bland 
annat: 

• Geocaching – som går ut på att leta efter gömda "skatter" i sin omgivning med hjälp 
av en GPS. 

• NOMP – som övar olika matematiska färdigheter. Exempelvis finns det övningar som 
tränar siffror, de fyra räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått (volym, längd, 
vikt).  

• Toca Store – en applikation där eleverna kan leka affär och samtidigt träna 
matematiska begrepp. 

• Djungeltid – inlärning av den analogiska klockan med olika svårighetsgrad. 
 

(Skolappar.nu, 2012-12-16) 

3.3.4 Mobiltelefonen i matematikundervisningen  
Mobiltelefonerna är det teknologiska verktyget som utvecklats mest under de senaste åren och 
påverkar människan i hög grad, både i vardagslivet och i arbetslivet vilket har börjat 
uppmärksammas även i utbildningssyften (Jönsson & Lingefjärd, 2012). Genom att låta 
eleverna använda mobiltelefonen ger det dem möjlighet att samarbeta både över tid och rum 
och de kan på ett enkelt sätt både skicka och ta emot inspelade ljud, bilder och anteckningar. 
Fördelar med mobiltelefonen är att den är lite och smidig att ta med sig (Jönsson, Aasa m.fl., 
2009).  
 Länge har mobiltelefonerna inte setts som ett digitalt verktyg inom matematiken men 
den synen börjar förändras. Men hjälp av mobiltelefonerna kan vi nu utföra en rad olika 
aktiviteter även inom matematikundervisningen. Mobiltelefonen kan exempelvis användas 
som högteknologiskt avancerade miniräknare, 2D- och 3D-grafiken ger möjligheter och 
kameran kan bidra till goda möjligheter i elevernas lärandemiljö. Fördelen med 
mobiltelefonen är att miniräknaren som verktyg ofta kan användas gratis istället för inköp av 
dyra miniräknare och kameran ger möjlighet för eleverna att kunna gå ut ur klassrummet och 
upptäcka nya uppgifter grundade på exempelvis geometri och former (Jönsson & Lingefjärd, 
2012).   
 Andra användningsområden inom matematiken med hjälp av mobiltelefonen kan 
exempelvis vara GPS och kartfunktionerna. Genom att använda mobilens 
orienteringsfunktioner kan exempelvis kunskaper om skala och storleksförhållanden studeras. 
Vidare menar Jönsson och Lingefjärd (2012) att en av fördelarna med att nyttja 
mobiltelefoner i undervisningen är att de enkelt kan tas ut ur klassrumsmiljön och användas i 
många andra miljöer vilket ofta ger upphov till reflektion som leder till en djupare insikt. De 
menar att ”[…] det är en sak att till exempel lösa en geometriuppgift enligt ett visst mönster i 
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matematikboken och det är en helt annan sak att göra det i en verklig situation utanför skolan” 
(Jönsson & Lingefjärd, 2012 s.277). 
 I skolorna har användningen av mobiler ökat och skolledning och lärare måste ta 
ställning till om och hur eleverna får använda dessa. Det finns inga nationella regler för hur 
mobiltelefonerna kan, ska eller får användas inom skolans verksamheter utan det är upp till 
varje skola att ta ställning till. Alexandersson och Hansson (2011) skriver att en del skolor har 
infört totalförbud mot användning av mobiltelefonerna medan andra skolor ha en mer generös 
inställning till mobilen. En del lärare ser möjligheter med mobiltelefonen under lektionstid 
medan andra anser att den endast har en störande funktion. Det finns även skolor som 
integrerat mobiltelefonen i undervisningen. Eftersom användning av mobiltelefon i skolans 
verksamheter fortfarande är ett relativt nytt fenomen kan lärare uppfatta användningen av 
mobiltelefoner i undervisningen som problematiskt (Alexandersson & Hansson, 2011). 

3.3.5 Digitalkamera i matematikundervisningen 
Det finns många olika aktiviteter och övningar i en bild. Exempelvis när eleverna arbetar med 
geometri och likformighet kan de använda sig av bilder för att problematisera olika saker. 
Eleverna kan exempelvis ta en bild eller få en bild på något föremål i skolans omgivning. 
Vidare kan eleverna räkna ut okända höjder med hjälp av likformighet (Jönsson, Aasa m.fl., 
2009).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Källa: http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/2009_1/4248_jonsson.pdf 

Andra uppgifter som eleverna kan utföra med hjälp av olika bilder kan exempelvis vara att 
bestämma area genom mätningar i bilden samt verkligheten eller leta efter geometriska 
figurer (Jönsson, Aasa m.fl., 2009). 

3.3.6 Videokameran i matematikundervisningen 
I undervisningen använder sig allt fler lärare av videokameran. Lärarna kan till exempel filma 
sina genomgångar när de går igenom nya moment som exempelvis vid problemlösning, 
demonstrationer eller laborativt arbete. Filmen som läraren har filmat kan sedan visas för 
eleverna och de kan se hur materialet visar sig samtidigt som läraren berättar hur det är tänkt 
och vad som görs på filmen. Det som är bra med en video är att läraren sedan kan lägga ut 
filmen på en plattform som eleverna kan komma åt när de vill. Det här kan vara bra om 
eleverna har missat något eller om de inte förstått. Då kan de kolla på filmen flera gånger. 
Filmen kan även användas om en elev har varit borta vid en genomgång. Det finns dock inga 
svar på om eleverna verkligen går in och tittar på filmerna eller om det är bra att ha i 
undervisningen, utan läraren får se videokameran som ett digitalt verktyg att använda i 

http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/2009_1/4248_jonsson.pdf
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undervisningen för att göra en förändring (Jönsson & Lingefjärd, 2012). 
             Videokameran går även att använda i matematikundervisningen. Det går att filma ett 
skeende eller ett förlopp. Exempelvis kan filmen illustrera ett kast med en basketboll och på 
så sätt kan läraren, med hjälp av filmen, introducera grunden till funktionsbegreppet eller så 
går det använda filmen till matematisk modellering. För att visa hur funktionsstudier fungerar 
så är videokameran är ett bra verktyg. Det går att spela in en film där en person rör sig i 
förhållande till ett koordinatsystem. När filmen är klar så spelas den upp i ett speciellt 
program där det går att kolla bild för bild och samtidigt mäta avståndet från personen till origo 
i koordinatsystemet och med det här blir det en värdetabell som visar värden på tiden och 
position. Tabellens värde blir en representation av funktionen, en beskrivning för den rörelsen 
som var filmad (Jönsson & Lingefjärd, 2012).  
 

3.4 Förutsättningar för IT-användning i matematikundervisningen 

3.4.1 Tillgång till IT-utrustning i matematikundervisningen 
Lingefjärd (2011) anser att en av de främsta anledningarna till att vi borde använda digitala 
verktyg i matematikundervisningen för att vi förbereder eleverna för den komplicerade 
situation som råder i samhället. Men faktorer som kan spela in för att en skola ska kunna 
använda ett digitalt verktyg och olika datorprogram kan exempelvis vara kostnaden och 
språket. Det är i många fall för dyrt att köpa in licenser så att alla klasser kan använda ett 
program och många program är gjorda i ett annat land och är därför inte på svenska vilket kan 
uppfattas som ett hinder för användningen (Lingefjärd, 2011). Användningen av digitala och 
tekniska verktyg kan även gynna samarbetet mellan skola och hemmen som i läroplanen 
uttrycks som en grundläggande del av utbildningen.  Elever och lärare har i många fall datorer 
eller andra digitala hjälpmedel hemma och kan därmed samarbeta över internet med studier 
och undervisning (Lingefjärd, 2011).  

3.4.2 Kunskap och kompetens kring IT i matematikundervisningen  
I och med den utveckling som sker blir de digitala verktyg allt mer komplicerade och för 
användaren kan det bli problem att använda hjälpmedlet. Lingefjärd (2011) menar att mycket 
beror på om användaren vill lära sig och utveckla sin förmåga. Det tar tid att lära sig något 
nytt och det krävs att läraren anstränger sig för att kunna utveckla sina kunskaper och 
färdigheter. I början med ett nytt hjälpmedel eller datorprogram kan läraren tro att det bara 
finns en uppgift att utföra. Men det finns ofta många uppgifter som är lätta att missa. För att 
göra en lämplig undervisning med hjälp av ett datorprogram kan läraren ändra något i 
programmet. Det är bara lärarens vilja och motivation som stoppar om datorprogram är bra 
eller inte i undervisningen. Det är även för läraren en mycket avancerad uppgift att organisera 
undervisningen i matematik utifrån dagens alla digitala verktyg och för att eleverna ska kunna 
lära sig matematik genom dessa verktyg krävs det att läraren kan förena både uppgifter, 
undervisningsmetoder, lösningstekniker och teorier om lärande (Lingefjärd, 2011). 

3.5 Teorisammanfattning  
Om vi ser på lärande och utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv är möjligheterna 
med digitala verktyg inom matematikundervisningen en viktig del i lärandeprocessen vilket 
även styrdokumenten för skolans verksamheter betonar. I läroplanen för grundskolan står det 
att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande […] 
(skolverket, 2011 s. 9) vilket gör det nödvändigt, för alla som verkar inom skolan, att besitta 
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den kompetens som behövs och ha de resurser som krävs för att kunna ta vara på de 
möjligheter som finns. Vi har valt att undersöka vilka digitala verktyg som används, hur de 
används och vad verksamma pedagoger anser att det finns för möjligheter och hinder med 
dessa. Eftersom styrdokumenten belyser de digitala verktygens roll och det sociokulturella 
perspektivet menar att dessa spelar en avgörande roll för barns utveckling finner vi det 
intressant att undersöka hur verksamma pedagoger ser på det inom matematikundervisningen. 
I kursplanen för matematik står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper 
med hjälp av digital teknik vilket gör att lärarna som undervisar inom matematik bör ha 
tillräckligt med kunskap kring digitala verktyg och dess användning för att kunna använda 
dessa i undervisningen på ett effektivt sätt (Skolverket, 2011). I vår undersökning vill vi 
undersöka om matematiklärare använder digitala verktyg på ett effektivt sätt i sin 
undervisning eller om det finns brister i denna användning. Eftersom varje enskilt digitalt 
verktyg har olika möjligheter är det intressant att undersöka hur lärarna använder dessa i 
matematikundervisningen och vad de själva ser för möjligheter och hinder. 
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4. Metod 
Vi kommer nedan att presentera undersökningssätt och vilka metoder vi har valt att utgå från i 
vår undersökning. En beskrivning av urval och begränsningar utreds och hur vi genomfört, 
bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Därefter följer en redogörelse för relevanta 
forskningsetniska principer och avslutningsvis diskuterar vi kring vad som kan påverka 
undersökningen med hänsyn till validitet och reliabilitet.  
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av en flerfaldig strategi dvs. vi kombinerade kvantitativ och 
kvalitativ undersökningsmetod för att både få en bred och ytlig bild av ”Vilka digitala verktyg 
som används inom den vardagliga matematikundervisningen” samt en mer djupgående 
förståelse för ”Hur digitala verktyg används och vad verksamma pedagogerna anser om dem i 
matematikundervisningen”. Bryman (2001) menar att det finns en rad olika för- och nackdelar 
med kvantitativa respektive kvalitativa metoder och ett alternativ till detta kan vara att 
använda sig av en kombination av båda metoderna. Genom att använda flera strategier kan 
exempelvis fördelarna stärkas och nackdelarna undvikas eller minskas med var och en av 
metoderna. Argument som talar emot användningar av flerfaldig strategi är enligt Bryman 
(2001) att: 

- Uppfattningarna att olika forskningsmetoder bygger på kunskapsteoretiska teser som 
skiljer sig åt, 

- Uppfattningen att kvantitativ och kvalitativ forskning står för olika paradigm.    

Att forskningsmetoderna bygger på skilda kunskapsteoretiska ståndpunkter betyder att 
metoden för att samla in data inte endast innebär att man använder sig av en bestämd 
insamlingsmetod utan även att man anknyter sig till en kunskapsteoretisk utgångspunkt. 
Vilket innebär, för en del, att flerfaldiga tillvägagångssätt vare sig är möjliga eller önskvärda. 
Bryman (2001) tar även upp att kvantitativa och kvalitativa undersökningar står för olika 
paradigm vilket har en snarlik innebörd som ovan beskrivet. Paradigm är enligt Bryman 
(2001, s.410) ”[…] ett kluster av åsikter och påbud som för en vetenskapsman inom en viss 
disciplin påverkar vad som ska studeras, hur forskningen ska utföras [och] hur resultaten ska 
tolkas”.  
 Vidare skriver Bryman (2001) om kvantitativ forskning som stöd åt kvalitativ 
forskning vilket vi har utgått ifrån. Med kvantitativ forskning som stöd till kvalitativ 
forskning avses att den kvantitativa undersökningen kan ligga som grund för urvalet till den 
kvalitativa metoden. Resultatet av den kvantitativa undersökningen kan exempelvis identifiera 
olika grupper inom respondenterna som i sin tur kan väljas ut till den kvalitativa 
undersökningen beroende på syfte.  

4.1.1 Enkät 
Vi kontaktade ett flertal rektorerna från tre olika kommuner via mail där vi presenterade oss 
och vår undersökning i ett informationsbrev (bilaga 1) samt bifogade en digital enkät (bilaga 
2). Vi frågade rektorerna om de hade möjlighet att vidarebefordra informationsbrevet och 
enkäten till de pedagoger som undervisade i matematik på deras skola. Vi användes oss utav 
en digital enkät och fick på så sätt ut enkäten till ett stort antal skolor men det var endast 37 
lärare som svarade på enkäten. Eftersom vi inte vet hur många enkäter som skickades ut kan 
vi inte räkna något bortfall. Den sista frågan på enkäten var vilka som kunde tänkas sig att bli 
intervjuade. Vi valde ut fyra pedagoger som kunde tänkas blir intervjuade och kontaktade de 
sedan.      
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Vi valde att utgår från en kvantitativ enkät för att finna svar på följande frågeställning: 
 

• Vilka digitala verktyg används i den vardagliga matematikundervisningen? 

Vi anser att kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning är en bra metod till 
ovanstående frågeställning eftersom vi enklare kan nå ut till ett stort antal personer än om vi 
hade använt oss av kvalitativa intervjuer. En enkätundersökning tar reda på ytliga företeelser 
och går inte in på djupet på samma vis som intervjuer. Dock kan vi genom en digital enkät nå 
ut till ett stort antal personer och få en mer generell bild över användningen av digitala 
verktyg i matematikundervisningen. Patel och Davidson (1994) menar att fördelen med 
enkäter är att undersökningen kan breddas och resultatet kan enkelt sorteras i tabeller eller 
diagram. Enkät som datainsamlingsmetod är ofta en effektiv metod som sparar tid samt 
påverkar inte de som svarar av de som ställer frågorna (Bryman, 2001). Däremot finns det en 
risk med enkätundersökningar vilket gjorde att vi även genomförde ett antal intervjuer för att 
få en mer djupgående bild av de resterande frågeställningarna. Risken med 
enkätundersökningen är att forskaren får distans till verkligheten och det kan vara svårt att 
tolka resultatet (Patel & Davidson, 1994). Dock menar vi att fördelarna med 
enkätundersökningen till den första frågeställningen överväger och vi försökte göra frågorna 
så tydliga som möjligt för att respondenterna förstå dem och kunna besvara dem.   

4.1.2 Intervjuer 
Vi hade förberett ett antal öppna frågor som vi hade som stöd under intervjun. Vi satt ostört i 
ett mindre rum och spelade in intervjuerna efter att vi fått ett godkännande av respondenten. 
Vi genomförde fyra intervjuer med utbildade pedagoger i matematik. Eftersom vi spelade in 
intervjuerna kunde vi sedan transkribera och analysera svaren. Hela tiden analyserade vi om 
det fanns något samband och olikheter. När vi var klara med analysen utav intervjuerna 
märkte vi att resultatet inte var fullständigt utan vi fick kontakta de intervjuade lärarna en 
gång till för att komplettera frågorna för att få en djupare insikt i hur lärarna använder digitala 
verktyg i matematikundervisningen. Därför valde vi att söka upp de tre lärare som använde 
digitala verktyg mest av de intervjuade och vi ställde några kompletterande frågor, se bilaga 
4.  
Vi har valde att utgår från semistrukturerade intervjuer för att finna svar på följande 
frågeställningar: 

• Hur använder verksamma pedagoger digitala verktyg i matematikundervisningen? 
• Vad anser verksamma pedagoger om möjligheter och hinder med digitala verktyg i 

den vardagliga matematikundervisningen? 
 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer är lämpligast med hänsyn till ovanstående frågor på 
grund av att vårt syfte främst är att ta del av respondenternas förkunskaper, uppfattningar och 
värdering kring digitala verktyg i den vardagliga matematikundervisningen. Enligt Bryman 
(2001) är semistrukturerade intervjuer adekvata när intervjuaren vill lägga fokus på 
respondentens syn inom ett visst område eller en viss situation och till skillnad från kvalitativa 
intervjuer kunde vi utgå från intervjuscheman med ett visst antal förbereda frågor. Frågorna 
som ställs i de semistrukturerade intervjuerna ska enligt Bryman (2001) var öppna och kan 
ställas i vilken ordning som helst men man utgår från samma grund och samma frågor i alla 
intervjuer. Vi valde därför att gemensamt konstruera ett antal frågor som vi hade som stöd 
under intervjuerna. Samma frågor ställs till samtliga respondenter men ordningen på frågorna 
kan variera och olika följdfrågor kan läggas till beroende på vad respondenten svarar.  
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 Svårigheten med intervjuerna är att vi inte kan garantera om respondenterna talade 
sanning eller om de till viss del redogjorde för vad de trodde att vi vill höra. Eftersom vi vill 
ta reda på hur pedagoger använder digitala verktyg i undervisningen finns det risk för brister 
då vi inte varit närvarande i undervisningen. Vi har exempelvis inte gjort några observationer.  
 

4.2 Urval 

4.2.1 Enkät 
Patel och Davidson (1994) menar att forskningsresultat helst ska vara så generella som 
möjligt vilket innebär att resultatet ska bli så lika som möjligt om man gör en ny 
undersökning med jämförbara respondenter. Det finns flera olika sätt att välja ut de 
respondenter som ska vara med i undersökningen och vi har valt att fokusera på verksamma 
lärare som undervisar i matematik i grundskolans tidigare år (årskurs 1-6). Vi har valt bort att 
ta hänsyn till utbildning och erfarenhet i enkätundersökningen eftersom vi vill få en generell 
bild över matematikundervisningen oavsett vem det är som undervisar i ämnet. För att nå ut 
till så många som möjligt mailade vi ut ett informationsbrev med en digital enkät till tretton 
rektorer i tre olika kommuner. Vi bad rektorerna i mailet att vidarebefordra den digitala 
enkäten till de lärare som undervisar i matematik på deras skola. Eftersom det var upp till 
rektorerna att skicka enkäten vidare kan vi tyvärr inte räkna med något bortfall eftersom vi 
inte vet hur många lärare som fått möjlighet till att svara på enkäten. Vårt mål var att få in 
mellan trettio och fyrtio enkäter och eftersom vi hade möjlighet att stoppa enkäten när vi fått 
in tillräckligt med svar gjordes detta vid svar från 37 respondenter. 

4.2.2 Intervjuer 
Vårt urval av respondenter till de semistrukturerade intervjuerna bygger på ett 
bekvämlighetsurval där respondenterna valts ut med hjälp av en tidigare enkätundersökning. I 
den tidigare beskrivna enkätundersökningen hade respondenterna möjlighet att fylla i namn 
och kontaktuppgifter om de kunde tänka sig att bli intervjuade, vilket en del gjorde. Enligt 
Bryman (2001) bygger valet av respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval på respondenter 
som är lättillgängliga för forskaren. En av de nackdelar som finns med detta urval är att 
resultaten inte går att generalisera eftersom respondenterna med sannolikhet inte är 
representativa för alla pedagoger som undervisar i matematik. Dock valde vi att noggrant 
granska de enkäter vars respondenter uppgav att de kunde tänkas intervjuas vilket gjorde att vi 
kunde få en bredd på intervjuerna. Vi valde att intervjua personer som använder digitala 
verktyg i matematikundervisningen men också de som inte använder digitala verktyg i någon 
större utsträckning för att få en förståelse för båda perspektiven.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Vid insamlandet av information när vi själva konstruerar de instrument vi använder för att 
samla in data uppstår problematik med att vi inte är säkra på att vi mäter det vi vill mäta. Det 
är exempelvis nödvändigt att reflektera över huruvida undersökningsmetoder har god validitet 
och reliabilitet. Det vill säga att vi undersöker det vi avser att undersöka och att vi gör det på 
ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2001). Två sätt att försäkra sig om huruvida valid 
undersökningssättet är kan exempelvis vara att säkerställa innehållsvaliditeten och den 
samtidiga validiteten. Att säkerställa innehållsvaliditeten kan vi göra genom att analysera 
innehållet i instrumentet, alltså innehållet i enkäten och intervjuformuläret. Patel och 
Davidson (1994) rekommenderar att de som skapat instrumentet låter någon utomstående som 
är väl insatt i området granska instrumentet. Vilket vi lät vår handledare för examensarbetet 
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göra. Vidare kan vi säkerställa validiteten genom att pröva instrumentet på någon eller någon 
grupp som liknar den grupp som är tänkt vilket vi gjorde med intervjufrågorna. Vi prövade att 
ställa frågorna till ett par lärare i andra ämnen och fann att de fungerade bra. Dock insåg vi i 
efterhand att vi inte fått tillräckligt med information med hänsyn till frågeställning två: Hur 
använder verksamma pedagoger digitala verktyg i matematikundervisningen? Därför valde vi 
i samråd med vår handläggare att komplettera intervjuerna med ett antal frågor. 
 Hur god reliabilitet det är på ett instrument skiljer sig åt beroende på vilken metod 
man använder sig av. I en enkätundersökning är det relativt svårt att kontrollera reliabiliteten i 
förväg eftersom vi inte är närvarande när den besvaras och kan inte förtydliga frågorna eller 
ställa några följdfrågor. Därför är det mycket viktigt att instruktionerna till enkäten och 
frågorna i enkäter är konkreta och tydliga för respondenten (Patel och Davidsson, 1994). Vi 
valde att ha svarsalternativ på de flesta av frågorna i enkäten för att verkligen få svar på det vi 
ville och vi testade enkäten på en bekant innan vi skickade ut den.   
 Vad det gäller intervjuernas reliabilitet valde vi att utforma ett antal öppna frågor för 
att nå så hög reliabilitet som möjligt. Vi diskuterade även mellan oss vad vi menade med de 
olika frågorna och vad vi ville ha ut av intervjuerna. För att försäkra oss att vi fick med allt 
och förstått allting rätt valde vi att spela in alla intervjuer. På så sätt kunde vi lyssna om igen 
om det var något vi funderade över. När vi intervjuade försökte vi även tänka på den så 
kallade intervjuareffekten, vilket betyder att intervjuaren kan påverka respondentens svar. 
Genom kroppsspråk, medhållningar med mera, kan intervjuaren medvetet eller omedvetet 
påverka respondenten, därför är det viktigt att tänka på varje sak man säger (Patel & 
Davidsson, 2001). Vi kom överens om att vara så neutrala som möjligt i vår 
intervjuarposition. 
 

4.5 Etiska överväganden 
Johansson och Svedner (2001) menar att all vetenskaplig forskning måste grundas på olika 
forskningsetiska ställningstaganden. Personer som är med i undersökningen ska alltid 
informeras kring vad studien går ut på och de ska ha möjlighet att avbryta sitt deltagande utan 
några negativa följder. Bryman (2001) beskriver fyra olika etiska principer som all svensk 
forskning bör följa: informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 
konfidentialitetskrav. För att uppnå dessa principer har vi varit noggranna med att informera 
vårt syfte med enkäten respektive intervjuerna. Enkäten skickades digitalt med ett 
informationsbrev till rektorerna på de olika skolorna som sedan kunde vidarebefordra dessa 
till sina medarbetare. Respondenterna till intervjuerna har frivilligt kunnat anmäla sitt intresse 
genom att besvara en sista fråga i enkäten vilket gör att de har fått samma information. Innan 
varje intervju påbörjats har vi frågat om inspelning är tillåten. Alla respondenter både i 
enkätundersökningen och vid intervjuerna är myndiga och alla respondenter har möjlighet att 
inte besvara enkäten. Vad det gäller respondenternas personuppgifter har vi behandlat dem 
konfidentiellt, vi har inte delat med oss av uppgifterna till någon annan och vi nämner heller 
inte någon person eller skola vid namn. Vi kommer endast att använda datainsamlingen för 
forskningens syfte.  
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisas vårt resultat av det empiriska datainsamlingsmaterialet. Vi har 
strukturerat kapitlet utifrån de frågeställningar vi utgått från. Till den första frågeställningen 
har material samlats in genom enkäter som skickats ut till lärare som undervisar i matematik 
för grundskolans tidigare år. 37 svar har samlats in och kommer att presenteras med hjälp av 
två olika diagram. Efter frågeställning ett följer de resterande två frågeställningarna som 
grundar sig på de fyra intervjuer vi har gjort med verksamma lärare som undervisar inom 
matematik i grundskolans tidigare år. Först, innan vi går in på frågeställning ett, beskriver vi 
kort de intervjuade lärarnas utbildning och erfarenhet av matematikundervisning samt vilka 
fortutbildningar de gått inom digitala verktyg. 

Lärare 1 (L1) är utbildad till att undervisa i årskurs ett till sju i ämnena matematik och de 
naturorienterade ämnena. L1 har 10 års erfarenhet av undervisning i matematik och har en 
eftermiddag fått genomgång av SMART-boardens funktioner samt gått en PIM2 utbildning i 
tre steg. 

Lärare 2 (L2) är utbildad för att undervisa i årskurs ett till sju i ämnena matematik, bild och 
de naturorienterade ämnena. L1 har 8 års erfarenhet av matematikundervisning samt gått en 
SMART-boardutbildning och en PIM-utbildning.   

Lärare 3 (L3) är utbildad lärare för de tidigare åldrarna (årskurs 1-6) inom svenska och 
engelska. L3 har undervisat i matematik i tre år och har fått en utbildning i SMART-board. 

Lärare 4 (L4) är utbildad för att undervisa inom svenska, matematik och musik i årskurs 1 till 
7. L4 har även genomfört en datoranvändningsutbildning, PIM-utbildning och fått en 
genomgång av SMART-boardens funktioner.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PIM-utbildning: PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, 
studiecirkel och hjälp i vardagen. Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur olika 
programvaror kan användas praktiskt i skolans verksamhet. 
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5.1 Vilka digitala verktyg används i den vardagliga matematikundervisningen? 
Resultatet redovisas i diagrammet nedan och har sammanställt med hjälp av begreppen 
sällan/aldrig, ibland och ofta. Med sällan/aldrig menas att läraren aldrig använder det digitala 
verktyget eller använder det mindre än någon gång i månaden. Med ibland menas att läraren 
använder det digitala verktyget någon gång i månanden och med ofta menas att läraren 
använder det digitala verktyget varje dag eller varje vecka.  

Användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

 
Svaren visar att datorn och den interaktiva tavla är de digitala verktyg som används mest inom 
matematikundervisningen. Upp mot 80 procent använder dator ofta eller ibland och den 
interaktiva tavlan används upp mot 70 procent av lärarna. 56 procent använder datorn ofta och 
50 procent använder den interaktiva tavlan ofta. De digitala verktyg som används minst inom 
matematikundervisningen är surfplattan, digitalkameran och videokameran. Ofta eller ibland 
används surfplattan av 5 procent, digitalkameran av 4 procent och videokameran av 2 procent 
inom matematikundervisningen. Mobiltelefonen används något oftare och får ett utslag på 24 
procent var det gäller lärare som använder mobiltelefonen ofta eller ibland 
matematikundervisningen. Vidare har vi även sammanstället ett diagram över tillgången till 
de olika digitala verktygen vilket kan vara en viktig faktor för användningen av dem. 
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Tillgång till digitala verktyg i matematikundervisningen 

  

 
Datorn är det digitala verktyg som flest lärare har tillgång till i sin matematikundervisning.  
Alla lärare utom två har tillgång till dator i matematikundervisningen. Likaså är tillgången till 
interaktiv tavla god hos de tillfrågade. 31 av 37 lärare har tillgång till en interaktiv tavla när 
de undervisar i matematik. Mer än hälften av de tillfrågade har även tillgång till digitalkamera 
och hälften har tillgång till mobiltelefon. Det digitala verktyg som saknades på de flesta 
skolor var surfplatta vilket endast 3 av 37 lärare hade tillgång till. Även videokamera fanns 
det ont om i matematikundervisningen. De tre som har besvarat annat har angivit att de även 
har tillgång till miniräknare i vilket inte efterfrågades i enkäten.  

5.2 Hur använder verksamma pedagoger digitala verktyg i matematikundervisningen? 
Här nedan kommer vi att sammanfatta det resultat vi har fått in från de fyra intervjuer vi gjort 
med verksamma lärare som undervisar inom matematik. 

5.2.1 Den interaktiva tavlan 
Det gemensamma för hur lärarna använder den interaktiva tavlan är att den framför allt 
används vid helklassgenomgångar av olika matematiska moment i början av lektionerna. Ofta 
använder lärarna den interaktiva tavlan som stöd vid förklaring och introducering av nya 
begrepp och moment inom matematiken.  
 

Jag använder SMART-boarden vid i princip alla mattelaktioner genom att koppla upp olika 
interaktiva program till tavla och visa på olika matematiska fenomen. Jag börjar ofta med 
en genomgång med hjälp av tavlan för att sedan antingen låta eleverna själva använda 
programmet, på SMART-boarden eller på datorn eller få liknande uppgifter i 
matematikböckerna eller på stenciler. Vid genomgångarna får eleverna komma fram och 
utföra olika lösningar direkt på tavlan (L1). 
 
Den interaktiva tavlan används vid en del genomgångar. Jag brukar förbereda powerpoints 
till en del lektioner men visar också exempel genom olika webbaserade matematikprogram. 
Oftast fungerar tavlan som ett hjälpmedel när jag ska förklara olika saker inom 
matematiken (L2). 
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SMART- boarden använder vi en massa möjliga mattesidor på internet. Vi har Bonline som 
vi har köpt in till skolan och är anpassade efter våra matteböcker. Det är en nätbaserad 
mattebok. Där finns alla genomgångar och eleverna kan själva komma fram och testa och 
dona på tavlan (L3). 
 
Jag använder den interaktiva tavlan dagligen i alla ämnen. Inom matematiken introducerar 
jag nya begrepp, lösningar, problem med mera och istället för att förklara endast muntligt 
visar jag olika simuleringar, exempel, företeelser och förlopp (L4). 
 

Vid dessa helklassgenomgångar använder sig samtliga lärare av olika digitala program som de 
kan visa olika exempel för eleverna med. Program som lärarna använder till den interaktiva 
tavlan är bland annat: ”Matteva”, ”Virtual Manipulatives”, ”Webmath”, ”GeoGebra”, 
”Bonline”, ”Webmagistern” och ”Skolplus”.  
 
 Med hjälp av ”Matteva” som är ett gratisprogram gör vi olika övningar, spelar spel och 

visar exempel. De kan vara för att förklara nya moment eller för att automatisera moment 
de har arbetet med ett tag. Jag använder också ”Virtual Manipulatives” en hel del. Det är 
mer som ett verktygsprogram med flera olika funktioner. Jag kan ta fram exempelvis 
tallinjen, klockan, tärningar, ekvationer, rutat papper och andra saker. Sedan kan jag visa 
och förklara saker med hjälp av dessa eller kan vi arbeta med dem tillsammans (L1). 

 
 Jag brukar visa filmer från ”Webmath” när nya begrepp ska förklaras. Jag har också använt 

”GeoGebra” lite i sexan men det är ganska avancerad matematik. Jag har inte tillräckligt 
med kunnighet för att kunna hantera det pedagogiskt bra än men jag tror att det skulle vara 
jättebra om man kan det (L2).  

  
”Bonline” är anpassat efter våra matteböcker. Där finns alla genomgångar och jag kan visa 
dem för eleverna innan de börjar arbeta med ett nytt kapitel. ”Skolplus”, ”Webmath” och 
”webmagistern” har olika uppgifter för olika ämnesområden inom matematiken. Jag 
plockar ut det som passar till lektionen (L3). 
 
Själva interaktiviteten används inte så ofta, tyvärr. Jag visar bilder, filmer och gör en del 
powerpoint men det hade jag ju likaväl kunnat göra utan den interaktiva tavlan. Jag letar 
upp olika exempel och simuleringar som finns på nätet och undervisar nya delar inom 
matten (L4).  
 

Var det gäller elevernas delaktighet i undervisningen med den interaktiva tavlan variera det 
något mellan lärarna. Tre av lärarna beskriver att elevernas delaktighet genom att de få går 
fram till tavlan och utföra olika handlingar.  
 

Eleverna är ofta mycket delaktiga i genomgången. De får komma med egna lösningar och 
prova sig fram genom att utföra olika saker på tavlan. Det fungerar mycket bra, hela klassen 
engagerar sig och ofta löser de olika matematiska problem tillsammans. Det är viktigt med 
samarbete (L1). 
 
Eleverna kan själva komma fram och testa och dona på tavlan (L3). 
 
Det som är bra med tavlan är att eleverna kan göra olika saker på den. Då blir det inte bara 
att de använder synen och hörseln utan också känseln. Och det kräver ofta ett samarbete för 
att de ska komma fram till en lösning. Eleverna hjälps åt och förklara för varandra (L4).  

 
De två andra lärarna medger att de oftast använder tavla för eget bruk, för att förmedla 
kunskap till eleverna. Den interaktiva tavla fungerar som ett redovisningsverktyg för lärarna 
och eleverna görs inte särskilt delaktiga.  
 Samtliga lärare anser att de inte har tillräckligt med kunskap och kompetens för att 
kunna använda den interaktiva tavlan på ett effektivt sätt inom matematiken. De har endast 
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fått en kortare genomgång kring hur tavlan fungerar men saknar riktiga verktyg för att kunna 
använda den. De har på egen hand försökt sätta sig in i tavlans möjligheter men anser att de 
behöver mer inspiration och kunskap för att kunna använda den på ett bra sätt. L4 tycker 
också att det saknas program till den interaktiva tavlan vilket försvårar användningen. 
 

Jag kan hantera de digitala verktyg vi har. Känner mig säker i användningen. Men skulle 
man få ännu mer utbildning i dessa så skulle de ju bli ännu bättre. Jag vet ju inte vad jag går 
miste om (L1). 
 
Man chansar på att det man gör är lärorikt för eleverna och att inlärningen gynnas. Men 
eftersom man inte får några kurser, föreläsningar eller inspirationsdagar är det svårt att veta 
vad som finns och vad som är bra. Man får testa sig fram men förmodligen undgår man 
mycket (L2). 
 
Jag vill veta mer hur man ska använda sig utav det. Jag /…/ är nog ganska bra. Får jag 
något nytt sätter jag mig in i det och lär mig (L3).  

Jag tycker att resurserna brister. De har inte köpt in några interaktiva program till 
matematiken vilket gör att endast webbaserade gratisprogram används. Jag antar att det 
finns andra betydligt mer pedagogiskt underbyggda program som skulle kunnat användas 
(L4).  

5.2.2 Datorn 
Samtliga lärare säger att datorn mestadels används för elevernas enskilda arbete inom 
matematiken och främst är det färdighetsträning och automatisering av olika moment som 
utvecklas med hjälp av datorn. Två av lärarna har även gjort individuella datascheman till 
eleverna inom matematiken. 
 

Eleverna använder datorn till enskilt arbete. De arbetar med olika pedagogiska 
matematikprogram efter ett schema som är gjort utifrån varje individs förutsättningar och 
behov. Beroende på vilken nivå de ligger och vilka moment de håller på med (L1).  

 
Med hjälp av digitala läromedel övar eleverna på olika saker. Förut hade jag ingen tanke 
bakom datoranvändningen inom matematiken och eleverna satt vid dem mer sporadiskt när 
de hade tid över. Nu har vi ett dataschema som eleverna följer. Där står det när eleven har 
datatid och vilka uppgifter de ska göra inom ämnet (L2). 
 
Eleverna använder olika program med olika mattespel. Främst är det program som 
automatiserar matematiken exempelvis multiplikationstabellen (L3). 
 
De två datorer som finns i klassrummet används till olika program som eleverna enskilt 
sitter vid och träna olika delar inom matematiken. De flesta av de programmen som de har 
på datorerna färdighetstränar eleverna efter att de har arbetat med momentet i 
matematikböckerna. Det är ett bra sätt för eleverna att träna olika delar så det verkligen 
sätter sig (L4). 

 
Program som lärarna nämner är ”Räkna med pengar”, ”Discomatematik”, ”Mästerkatten” och 
”Skolplus”.  
 

Med hjälp ”Räkna med pengar” tränar eleverna sig på att använda mynt och sedlar. De övar 
på bland annat på: Hur mycket? Att växla pengar och om pengarna räcker. Det gör att de 
tränar de fyra räknesätten. Det fyra räknesätten och bland annat bråk, geometri och 
problemlösning tränar de även genom ”Discomatematik” (L1). 
 
”Mästerkatten” består av olika övningar och den finns på flera olika nivåer. Det är bra att 
komplettera läroboken med olika digitala läromedel. Arbetar de exempelvis med bråk i 
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läroböckerna så kan de sedan arbeta en del med bråk på datorn. Det varierar arbetssättet 
(L2). 
 
På datorn använder eleverna skolplus. Detta program får de använda för att spela olika 
matematikspel. Dessa spel stödjer automatiseringen av matematiken (L3). 

 
Lärarna upplever utbudet av datorer som bristfälligt. De hade gärna haft fler datorer för att 
kunna strukturera datoranvändningen bättre. Två av lärarna säger att det är svårt att planera 
datoranvändningen då det bara finns ett fåtal och det är många elever i klassen. Detta gör att 
varje elev bara får arbeta med datorn några minuter i veckan och många elever väljer att inte 
konkurrera om datoranvändningen.  
 

Det är synd bara att vi har så få datorer. Det är ofta elever som inte hinner använda den när 
de ska, andra saker kommer emellan och så(L2).   
 
Användningen av datorer begränsas av tillgången till dem. Det blir inte att jag använder 
datorn på ett pedagogiskt medvetet sätt. Jag inser att ett bättre system för 
datoranvändningen hade varit önsvärt för att ta vara på de möjligheter som finns (L4).  

5.2.3 Digitalkameran 
Digitalkameran används mer sällan av samtliga lärare inom matematiken med alla medger att 
det finns möjligheter med den. När den väl används inom matematiken anger två lärare att de 
har tagit kort på geometriska former, L2 använder digitalkameran mestadel för dokumentation 
och två av lärarna säger att den använts till problemformulering och problemlösning.  
 
 Jag använder digitalkameran ytterst sällan. Kanske en gång varje termin. Eleverna har fått 

ta kort på geometriska figurer och sedan sorterat dessa. De har också mätt figurerna i 
verkligheten och räknat ut omkrets och area genom att skriva ut måtten på kortet för att 
sedan räkna ut resultatet. Tidigare har elever också fått ta ett eller flera kort sedan gjort en 
räknehändelse till dessa. Andra elever har sedan fått lösa uppgiften (L1).  

 
 De få gånger jag har använt den. Men det var längesen. Har det varit för att dokumentera 

eleverna. Ibland har jag tagit kort för att exempelvis spara i deras portfolio eller för att 
skicka hem till föräldrarna och visa vad vi arbetar med inom matematiken. Främst då när vi 
arbetar laborativt. Innan hade jag en klass som skrev dagbok, då tog vi mycket kort. Då tog 
vi ibland kort när det arbetade med matematik på olika sätt (L2). 

 
 Jag håller just nu på med ett matematikprojekt där eleverna filmar och fotograferar med 

hjälp av digitalkameran. Projektet går ut på att filma olika matematiska scenarior 
exempelvis när eleverna handlar och de får in moment som växling och hur mycket något 
kostar (L3). 

 
 Digitalkameran glöms bort inom matematiken. Jag saknar inspiration till att använda den 

(L4).  

5.2.4 Mobiltelefonen 
Två av lärarna använder inte mobiltelefonen överhuvudtaget i undervisningen medan två av 
lärarna tillåter att eleverna använder den som miniräknare om de vill. Ingen lärare använder 
mobiltelefonens andra funktioner. 

På skolan har vi som regel att eleverna inte ska ha mobiltelefonen framme på lektionerna 
utan får endast använda den på rasterna. Det fungerar lika bra med en traditionell 
miniräknare (L1). 
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Mobiltelefonen används ibland som miniräknare. Jag låter eleverna använda sina egna 
mobiler till miniräknare om de vill. Det finns även vanliga miniräknare att låna. De får 
endast använda mobilen om de fått tillåtelse av mig (L2). 
 
Jag använder inte mobiltelefoner i matematikundervisningen och de är inte heller vanliga i 
andra ämnen. Jag har försökt få eleverna att använda den engelska ordlistan i mobilen med 
de var för små för det (L3). 
 
Mobilen får användas som miniräknare på mattelektionerna. Men till något annat har jag 
aldrig använt den (L4). 

5.2.5 Videokameran och surfplattan 
Ingen av lärarna har tillgång till videokamera i matematikundervisningen men L3 skulle gärna 
vilja att deras skola köpte in en videokamera. Nu använder L3 digitalkameran för att filma 
inom matematiken. Två av lärarna ser möjligheter med surfplattan. Dock är det ingen som har 
tillgång till den i matematikundervisningen. 

5.3 Vad anser verksamma pedagoger kring möjligheter och hinder med digitala verktyg 
i den vardagliga matematikundervisningen? 
Under denna frågeställning redogör vi för vilka möjligheter respektive hinder lärarna ser med 
digitala verktyg i matematikundervisningen. 

5.3.1 Möjligheter 
Samtliga lärare anser att det finns flera möjligheter med digitala verktyg inom 
matematikundervisningen dock uttrycker de flesta att de inte har tillräckligt med kunskaper 
för att på ett tydligt sätt kunna redogöra för dessa. Mer kunskap och kompetens inom området 
hade gjort att fler möjligheter hade kunnat tas tillvara menar lärarna. Alla lärare är medvetna 
om att de inte tar vara på alla de möjligheter som de digitala verktygen erbjuder på grund av 
ovetande.  Dock anser de att de ta tillvara på de möjligheter de själva är medvetna om.  
 

Jag har inte tillräckligt med kunskap kring de olika verktygen för att kunna ta tillvara på 
dess möjligheter. Jag ta tillvara på de möjligheter som jag själv vet om (L1).  
 
Det finns förmodligen miljoner möjligheter som jag inte vet om (L2). 
 
Jag ta tillvara på de möjligheter jag har, utifrån min kunskap och utifrån mina resurser (L3). 
 
Det finns oändligt med möjligheter som inte jag har möjlighet att ta vara på. Jag försöker 
göra det bästa av situationen. Jag menar, jag har inte tillräckligt med resurser och inte 
kunskap heller för att utnyttja alla möjligheter (L4). 

 
De främsta möjligheterna som lärarna ser med digitala verktyg inom matematiken är att de 
kan variera arbetssätten, öka motivationen och intresset hos eleverna samt stimulera fler 
sinnen. 
 

Genom att använda datorn och den interaktiva tavlan behöver eleverna inte endast arbeta 
med matematik utifrån läroböckerna. Med hjälp av alla de digitala läromedel som finns 
möjlighet till oändligt många olika uppgifter som stimulerar olika sinnen. Genom 
interaktiviteten får eleverna använda känseln och får ingripa i olika uppgifter. Detta ökar 
också motivationen och eleverna tycker det är roligt med matematik (L1). 
 
Med hjälp av digitala verktyg kan man variera arbetssättet mer och eleverna tycker det är 
kul med matematik. De tycker ju om att spela olika spel och göra övningar på datorn. Det 
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stimulerar eleverna på ett bättre sätt. Dagen barn är inte vana vid att sitta vid en bäck och 
skriva/räkna i en bok. De är vana vid datorn och allt de digitala (L2). 
 
Man kan variera sitt arbete och anpassa det mycket bättre (L3). 
 
Det känns som att det är de sätten som eleverna vill arbeta på. Alla mina elever föredrar 
datorn fram läroboken eller den SMART-boarden. Så de ökar ju motivationen och intresset 
hos eleverna. Det är bra att man kan variera sig mer med. Ibland arbetar de i böckerna, 
ibland sitter de vid datorerna och så vidare (L4).  

 
Fördelen med de digitala verktygen är enligt de flesta lärare att det abstrakta kan göras mer 
konkret. Genom bild, ljud och elevernas egen medverkan i det interaktiva kan mycket av den 
abstrakta matematiken göras mer konkret och eleverna utvecklar en bättre förståelse.  
 

Många moment är enklare att förklara med hjälp av digital teknik. Simulationerna är bra 
gjorde och det hade inte gått att beskriva med hjälp av ord eller enbart bilder. I det digitala 
kan man visa 3D figurer eller simulera hastighet. Det är omöjligt på en whiteboard. Det blir 
mer verkligt med filmer och djup i bilder (L1).  
 
När eleverna följer läroboken är det inte alltid att uppgifter kommer i rätt ordning för eleven 
eller att nivån passar. Det kan gå för fort fram eller för sakta. Med hjälp av olika digitala 
läromedel kan man anpassa det bättre. Ofta finns det olika nivåer och man kan välja vilka 
uppgifter som ska göras. En möjlighet inom matten är nog färdighetsträning. Eleverna kan 
öva ett moment på flera olika sätt och det går oftast mycket fort att bara klicka i ett rätt 
svar. Många elever kämpar med skriftspråket också, då underlättar det om de kan skriva på 
datorn eller utföra olika handlingar för att redovisa svaret (L2). 
 
Många av de sidorna som finns underlättar väldigt mycket för de elever som har det svårt 
att få ner saker och ting på ett papper och svårt att följa en struktur. De har mycket lättare 
med multiplikationstabellen när det bara behöver klicka på svaret (L3). 

Det som är bra är att eleverna kan utföra olika övningar handgripligen på tavlan. Flytta, 
ändra och göra steg för steg för att komma fram till en lösning. I läroboken blir det mer 
uträckningar istället för problemlösning i flera steg med olika moment. Därför hade det 
varit bra att ha iPads också, det fungerar ju nästa likadant som tavlan. Att eleverna får göra 
olika saker och inte bara sitta och skriva och räkna i böckerna (L4).  

 

Lärarna menar också att det går att göra mer avancerade saker med hjälp av de digitala 
verktygen. Genom att utföra olika matematiska moment digitalt istället för traditionellt kan 
eleverna exempelvis rita grafer utan att göra avancerade beräkningar. 

Innan var man alltid tvungen att göra svåra beräkningar i flera steg för att rita olika 
grafer. Men i de nya datorprogrammen finns det olika grafritandeprogram som vi 
kan använda utan för mycket krångel och eleverna utvecklar ändå en förståelse för 
sambandet (L2). 

I många program kan man testa sig fram istället för att beräkna allt. Eleverna kan 
utföra saker i olika steg och få en förståelse för tillvägagångssättet (L4). 

5.3.2 Hinder 
Gemensamt för alla lärare är att de ser tillgången och kompetens som hinder för 
användningen av digitala verktyg. De menar att de inte kan ta vara på de möjligheter som 
finns på grund av att de inte har de resurser eller kunskaper som de önskat. En lärare nämner 
att tekniken ibland kan vålla besvär, det tar tid att starta upp, lösenord är borttappade och 
programmen startar inte som de ska. En annan lärare säger också att tiden inte räcker till. Det 
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tar tid att sätta sig in i nya saker vilket gör att traditionella metoder används av 
bekvämlighetsskäl. 

Förutom, att vi inte har tillräckligt med datorer eller andra saker som iPad exempelvis och 
att jag inte har tillräckligt med kunskap, ser jag inga större hinder. Vad skulle det vara? 
(L1). 

PENGAR, i skolans värld är det en liten budget att kunna köpa in digitala läromedel som 
ändå kostar en hel del. Så största hindret är tillgången. Näststörsta är väl min egen kunskap 
om de olika läromedlen (L2).  
 
Ibland fungerar det inte och då faller hela ens planering. Vi har det jättedåligt med datorer. 
Vi har inte ens en var till varje elev och då är vi bara tolv stycken i klassen (L3). 

Ett hinder är ju att man inte har tillräcklig kunskap om dem. Så då kanske man använder 
program som inte alls är lämpade. Man letar upp något på nätet för at belysa något och så 
finns det egentligen andra program som är mycket bättre lämpade. Det största hindret för 
mig är att vi inte har så mycket. De datorer vi har räcker inte till och jag hade gärna önskat 
att vi hade mer av andra verktyg också. Sen är det ju tiden med. Man har inte tid att sätta 
sig in i saker så man använder sig av det man alltid gjort. Vilket inte är bra (L4). 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vårt resultat analyseras utifrån den teoretiska bakgrunden och det 
sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande. Vi har strukturerat upp kapitlet utifrån 
de frågeställningar vi har. 

6.1 Vilka digitala verktyg används i den vardagliga matematikundervisningen? 
Enligt vår undersökning är datorn och den interaktiva tavlan de digitala verktyg som lärarna 
använder mest i sin matematikundervisning. En hög andel använder datorn i sin 
matematikundervisning vilket enligt vårt resultat kan bero på både tillgången till utrustningen 
samt datorns breda utbud av användningsområden. Eftersom de flesta i vår undersökning har 
tillgång till dator, i större utsträckning än andra digitala verktyg, är tillgänglighetsaspekten 
central. Datorn är ett vanligt redskap inom skolorna och de flesta lärare har tillgång till dator 
på ett eller annat sätt vilket gör att de kan använda den i undervisningen. Jämfört med 
surfplattan som endast 3 av 37 lärare har tillgång till och 34 lärare inte har möjlighet att 
använda så förefaller det naturligt att datorn får ett större utslag i användning. Enligt 
Appelberg och Eriksson (1999) är datorn ett mångsidigt verktyg med flera olika 
användningsområden vilket gör att läraren kan använda den inom många olika områden och 
på många olika sätt i sin matematikundervisning. Detta kan vara en annan faktor till att 
utslaget på användningen av datorn blev så hög. Likaså har datorn inom undervisning funnits 
länge och lärare känner sig möjligtvis tryggare med detta verktyg än exempelvis mobil, 
interaktiv tavla eller surfplatta som är relativt nya inom undervisningen i skolan. Redan på 
1980-talet började skolhuvudmän satsa på införandet av datorn inom utbildningsväsendet 
likaså satsade staten på personalutveckling för datoranvändning (U2005/9498/BIA). 
 Den interaktiva tavlan fick också ett högt utslag i användandet inom matematiken. 
Vad det gäller användandet av den interaktiva tavlan använder 70 procent av lärarna den ofta 
eller ibland i sin matematikundervisning. Vi vet med oss att stora satsningar på den interaktiva 
tavlan har gjorts inom skolans verksamheter i de kommuner vi har gjort vår undersökning 
vilket gör att detta utslag kan vara betydligt högre än i andra kommuner. Detta gör att 
reliabiliteten i detta utslag till viss del är bristande. Skulle enkätundersökningen genomföras i 
andra kommuner hade utslaget förmodligen varit annorlunda i många fall. Tillgången till den 
interaktiva tavlan är med stor sannolikt en faktor till att användandet av tavlan är relativt högt.  
 På tredje plats i användande av digitala verktyg inom matematikundervisningen 
kommer mobiltelefonen som omkring 20 procent använder i någon utsträckning vilket är 
betydligt lägre än användandet av dator och interaktiv tavla. En orsak till att mobiltelefonen 
används kan vara mobiltelefonens högteknologiska miniräknare. Istället för att köpa in dyra 
avancerade miniräknare till skolan, eller om utbudet av miniräknare på skolan är bristfälligt, 
kan eleverna använda de miniräknare som finns i mobilen. Detta anser även Jönsson och 
Lingefjärd (2012) är en fördel med mobiltelefonens miniräknare. Den främsta fördelen med 
mobiltelefonen är, enligt Jönsson och Lingefjärd (2012), att den enkelt kan tas med ut från 
klassrummet vilket ger möjligheter att studera olika fenomen i verkliga situationer. 
Anledningen till att så få lärare använder mobiltelefonens möjligheter i sin 
matematikundervisning kan vara riktlinjer och förhållningsregler inom skolan. Eftersom 
ägandet av mobiltelefoner går allt lägre ner i åldrarna och många barn inom grundskolan har 
tillgång till egen mobiltelefon har det uppstått olika debatter kring tillåtandet av elevernas 
förfogande över dessa inom skolans verksamheter. I Olssons (2009) undersökning visar det 
sig att det finns ett flertal motsättningar till att använda mobiltelefonen i skolan. Exempelvis 
kommer det fram att lärarens kunskap kring användandet av mobiltelefonen i ett lärandesyfte 
ofta sviker men ofta är det också skolornas regler och rutiner för tillåtelse av mobiltelefoner 
under lektionstid eller överhuvudtaget i skolan som påverkar om läraren tillåter användning 
av den under lektionerna. Vilket kan vara en orsak till att mobilen inte använd i större 
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utsträckning under matematiklektionerna. Av de lärare vi intervjuade fanns det inga formella 
riktlinjer om att mobiltelefonen inte får användas i skolan däremot hade alla lärare regler 
kring mobiltelefonens användning. Eleverna fick exempelvis inte ha mobiltelefonerna framme 
under lektionerna däremot skilde det sig åt vad det gällde rasterna. På två av fyra skolor fick 
eleverna inte använda mobilen på rasterna heller. 
 Surfplatta, digitalkamera och videokamera används ytterst sällan inom 
matematikundervisningen.  Surfplattan har även det lägsta värdet av utslaget i tillgången till 
den inom matematikundervisningen. Vilket troligtvis är den främsta faktorn till att den inte 
används i någon större utsträckning. Av de som uppgivit att de har tillgång till surfplattan i 
matematikundervisningen använder den också. Likaså är utbudet av videokameror 
förhållandevis lågt i jämförelse med tillgången till dator och interaktiv tavla. Vad det gäller 
digitalkamerans tillgång och användning bryter den trenden i relationen mellan tillgång och 
användning. Vi har tidigare sett att tillgången till utrustning och användandet av den i stor 
utsträckning hör ihop. Vilket inte stämmer överens med digitalkameran. Av de tillfrågade 
lärarna har 60 procent tillgång till digitalkamera i sin matematikundervisning. Dock var det 
endast 4 procent som använde den ibland och upp mot 96 procent använde den sällan eller 
aldrig. Vilket gör att 66 procent av de som inte har tillgång till digitalkamera eller mycket 
sällan använder den i matematikundervisningen. Vidare framkom det i enkätundersökningen 
att även om lärarna har tillgång till digitala verktyg kan tillgängligheten till dem vara 
bristfällig. När lärarna själva fick kommentera tillgången till de olika verktygen skrev många 
att de delade dessa med andra lärare och ett stort antal elever skulle samsas om dem vilket 
gjorde att de var tvungna att boka exempelvis digitalkameran om de ville använda den. Detta 
gjorde i sin tur att möjligheten till att använda den försvårades och begränsades.     

6.2 Hur använder verksamma pedagoger digitala verktyg i matematikundervisningen? 
Det var svårt för lärarna som vi intervjuade att presentera hur de använde digitala verktyg i 
just matematikundervisningen. I andra ämnen använde de ofta digitala verktyg. De lärare som 
vi intervjuade använder interaktiva tavlan som ett redskap till att presentera genomgångar i 
matematiken samt att visa uppgifter från matematikboken. De intervjuade tror att just i 
matematiken är det svårt att använda digitala hjälpmedel för att de känner sig otrygga med ett 
nytt sätt att arbeta på. Människan försöker hela tiden ta till sig nya saker och försöka dra nytta 
av olika digitala hjälpmedel för att bli bättre i sin undervisning (Jönsson och Lingefjärd, 
2012). Samtliga respondenter använder digitala hjälpmedel i matematiken. Det som de 
använde mest är den interaktiva tavlan samt datorn. Enligt Ivarsson så lär sig eleverna lättare 
om de kan ingripa och själva aktivera sig, utan interaktivitet kan eleverna bara prata och 
förklara hur de tänker vilket kan vara svårt för vissa att förklara sig så att alla kan förstå 
(Ivarsson, 2002). Att använda den interaktiva tavlan vid genomgång av nya kapitel i 
matematikboken kan leda till att fler elever kan hänga med och förstå, det blir mer konkret 
matematik. De intervjuade använder olika program som hjälpmedel som ett stöd till sin 
undervisning. Att använda program som hjälpmedel kan göra att de elever som inte förstår 
och som inte hänger med på muntliga genomgångar kan förstå och känna motivation när de 
förstår lättare. Mer interaktivitet gör att eleverna kan vara aktiva och komma med egna idéer 
och eleverna lär sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Det står i läroplanen att 
eleverna ska lära sig att samarbeta och lösa problem tillsammans (Skolverket, 2011).     

6.3 Vad anser verksamma pedagoger kring möjligheter och hinder med digitala verktyg 
i den vardagliga matematikundervisningen? 
Alla lärare anser att det finns ett stort antal möjligheter med digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Positiva faktorer med digitala verktyg i matematikundervisningen 
är enligt de flesta lärarna motivation, möjligheten till att variera arbetssätt och att det är en del 
av elevernas vardag och samhällets utveckling. Att variera arbetssätt betonas även i 
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läroplanen för grundskolan. Som riktlinjer för läraren betonas bland annat att ”[…] läraren ska 
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 2011 s. 15). 
Dock framkom det i Engströms (2006) undersökning att lärare är relativt traditionsbundna. De 
digital läromedel som lärarna väljer att använda i matematikundervisningen är relativt lika de 
övningar som ingår i den traditionella undervisningen. Program som används i stor 
utsträckning är övningsprogram som tränar eleverna på ett mer traditionellt sätt och de 
verktygsprogram som kan användas till mer avancerade aktiviteter och leda till nya arbetssätt 
används inte i någon större utsträckning (Samuelsson 2003).  
 I Lingefjärds (2000) undersökning om digitala verktyg i matematikundervisningen 
visade det sig att användare ofta litar helt på de tekniska hjälpmedel som finns och att 
användare ofta förhåller sig okritiskt till dessa. Vilket kan relateras till L4 önskan om bättre 
kunskap om vilka digital verktyg som är pedagogiskt framgångsrika inom 
matematikundervisningen. L4 menar att kunskapen om vilka program som är bra och vilka 
som är mindre bra samt hur dem ska användas är bristfällig. Enligt Lingefjärd (2000) är det 
mycket viktigt att kontrollera validiteten av de olika programmen och att läraren grundligt ha 
reflekterat över syftet med användningen vilket kan vara svårt om kunskapen kring dem är 
otillräcklig. Av de hinder som kom fram under intervjuerna nämnde de flesta lärarna 
kunskapen kring de digitala verktygen. 
 Andra hinder för användningen av digitala verktyg inom matematikundervisningen 
var, som tidigare kommit fram i enkätundersökningen, tillgången och tillgängligheten till 
utrustning. L3 ansåg även att det skapas problem då den digitala tekniken inte fungerar som 
den ska och L4 menar att det ofta tar för lång tid. Vilket hör ihop med tillgängligheten. Det tar 
tid att hämta, starta och lämna tillbaka utrustningen (L4).   
 Vi frågade även lärarna om de ansåg att de tog tillvara på de möjligheter som finns 
med digitala verktyg. Tre av lärarna menade att de inte kunde ta vara på de möjligheter om 
finns på grund av att de inte har tillgång till de digitala verktyg som de önskat. Antingen att de 
inte har dem eller att de har för lite av dem. Två av lärarna önskar även mer kunskap om vilka 
program och aktiviteter som finns att använda inom matematiken. De hinder som bromsar 
lärarna att använda digitala verktyg i matematiken är kunskapen och att det inte finns 
tillräckligt med material. I andra ämnen är det lättare att använda digitala verktyg.  
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7. Diskussion och slutsatser  
Syftet med vår studie var att ta reda vilka och på vilket sätt digitala verktyg används inom 
matematikundervisningen samt vad verksamma lärare anser kring möjligheter och hinder med 
dessa inom matematikundervisningen. Nedan kommer vi att sammanfatta och diskutera vårt 
resultat utifrån de frågeställningar vi har valt samt reflekterar vi över konsekvenser för 
matematikundervisningen. Efter det diskuterar vi vårt val av metod utifrån begreppen validitet 
och reliabilitet följt av förslag på framtida forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Sammanfattning 
Vårt resultat visar att digitala verktyg används i relativt hög utsträckning inom 
matematikundervisning men det finns en otydlighet och ibland en osäkerhet i hur lärarna 
beskriver användningen av de digitala verktygen. Samtliga lärare menar att de använder de 
digitala verktygen, tar vara på dess möjligheter och ser även många fördelar med att använda 
digitala verktyg inom matematikundervisningen dock känner vi att samtliga lärare har svårt 
att definiera den pedagogiska tanken bakom aktiviteterna med dessa verktyg. Svaren vi får 
blir ofta svepande och när vi utmanar dem inser lärarna att deras kunskaper inte räcker till för 
att de ska kunna ta tillvara på de möjligheter som finns. Samtliga lärare är medvetna om detta 
och anser att det krävs mer kunskap och kompetens inom området för att användningen av 
digitala verktyg ska utnyttjas på bästa sätt. En lärare säger bland annat ”det finns förmodligen 
miljoner möjligheter som jag inte vet (L2)”. I de fall då lärarna beskriver användningen av 
digitala verktyg inom matematikundervisningen kan vi se en del likheter. Datorn och den 
interaktiva tavlan kan beskrivas djupast av alla lärare. Den interaktiva tavlan används främst 
för att förklara olika matematiska moment för eleverna där eleverna kan arbeta tillsammans 
och vara delaktiga i lärandeprocessen. Datorn används mestadels till enskilt arbete för 
eleverna och då arbetar eleverna vanligen med program som automatiserar matematiken. 
Dock framgår det tydligt att en del lärare inte har någon djupare pedagogisk tanke med 
användningen av datorn. Mobiltelefonen, digitalkameran och videokameran som näst intill 
alla lärare har tillgång till används inte i någon större utsträckning men lärare kan ändå se 
möjligheter med dessa.  

7.1.2 Kompetenssynpunkten 
Vi anser att resultatet av vår undersökning bekräftar de teorier som vi tidigare skrivit om. 
Skolinspektionen uttryckte (2012) att det ofta görs stora satsningar på att köpa in olika 
resurser till skolorna dock återföljs inte dessa satsningar av kompetensutveckling av 
användarna vilket gör att möjligheterna med användandet inte tas tillvara. Det verkar som att 
lärarna till en början anser sig använda digitala verktyg i större utsträckning än vad de 
egentligen gör och en bit in i intervjuerna inser de själva att deras kompetens kring detta 
kanske inte är så god som de önskat. Enligt Lingefjärd (2011) beror mycket av användningen 
av de digitala verktygen på om användaren vill lära sig och har intresse för att utveckla sin 
förmåga inom området. Eftersom utvecklingen av de digitala verktygen sker i mycket snabb 
takt krävs det att användaren lägger ner tid och anstränger sig för att kunna utveckla sin 
förmåga att använda de olika digitala verktygen. Flera av lärarna påpekar att tiden inte räcker 
till. Det tar för mycket tid och den tiden finns inte. Vidare skriver Lingefjärd (2011) att det är 
en avancerad uppgift att använda digitala verktyg på ett effektivt sätt inom 
matematikundervisningen. Det gäller att läraren strukturerar både innehåll, metoder och 
teorier kring lärande för att undervisningen ska vara meningsfull. Utifrån vårt resultat tolkar 
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vi det som att de lärare vi har intervjua inte har tillräcklig med kunskap för att kunna göra 
detta på ett produktivt sätt. 

7.1.3 Den interaktiva tavlan - samarbete och elevdelaktighet 
Flera av lärarna påtalar elevernas delaktighet och aktiva roll i undervisningen med den 
interaktiva tavlan.  Dock uppfattar vi att användningen av den interaktiva tavlan inte till fullo 
nyttjar de interaktiva funktioner som den är kapabel till. En del lärare säger exempelvis att de 
använder den interaktiva tavlan till att visa filmer, bilder och powerpoint vilket inte har något 
med interaktivitet att göra och de lärarna hade likväl kunna använda en projektor med duk. 
Men flera av lärarna påtala möjligheter med dialog och samspel mellan eleverna vilket enligt 
Stenman (2005) är ett av de väsentligaste användningsområdena för tavlan inom 
matematikundervisningen. I Stenmans (2005) undersökning framkom det att eleverna hade en 
positivt syn på den interaktiva tavlans användning i skolan vilket också kommer fram i vårt 
resultat. Samtliga lärare säger på ett eller annat sätt att elevernas motivation ökar och de 
tycker det är roligt att använda den interaktiva tavlan.   

7.1.4 Datorn som verktyg för färdighetsträning 
Gemensamt för samtliga lärare var att de använde datorn till färdighetsträning och 
automatisering av matematiken vilket endast är en av datorns många funktioner. Ingen av 
lärarna beskriver användning som att göra matematiska förlopp, avancerade beräkningar eller 
visualisera olika matematiska fenomen. Det är endast vid beskrivningen av den interaktiva 
tavlan som detta tas upp. Enligt Appelgren och Eriksson (1999) är datorn troligen det digitala 
verktyg som har flest användbara funktioner inom matematiken. Dock anser vi utifrån vårt 
resultat att dessa funktioner inte används i den mån de kan. Ingen av lärarna ger exempel på 
dynamiska matematikprogram utan endast program som stimulerar automatisering genom 
olika spel och övningar. Vilket tyder på att kompetensaspekten har stor betydelse även här. 

7.1.5 Pedagogisk tanke bakom innehåll och användande 
Lingefjärd (2009) kom fram till att lärarstudenter som har en positiv syn på digitala verktyg 
inom matematiken oftast litar helt på innehållet. De förhåller sig inte kritiskt och reflekterar 
inte över innehållets och programmets funktion. Av vårt resultat framkommer det inte tydligt 
huruvida kritiskt lärarna förhåller sig till de olika programmen och dess innehåll dock finns 
det tecken på att lärarna har någon form av pedagogisk tanke bakom användandet. Två av 
lärarna har exempelvis olika enskilda dataschema för eleverna inom matematiken vilket tyder 
på att lärarna in någon mån har reflekterat kring programmets funktion och innehåll.  

7.1.6 Resurser kommer i skymundan  
”Digitalkameran glöms bort inom matematiken”(L5). Digitalkameran och videokameran ses 
inte som lika självklara digitala verktyg inom matematikundervisningen. Många av de i 
enkätundersökningen har tillgång till en digitalkamera men använder den ytterst sällan. 
Däremot tyder vårt resultat på att många lärare ser möjligheter med digitalkamerans 
användning inom matematiken och flera lärare ger exempel på matematiska aktiviteter som 
geometri och problemformulering genom bilden. Flera av lärarna antyder också att 
digitalkameran är bättre lämpade för andra ämnen än inom matematiken.  
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7.2 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en flerfaldig datainsamlingsmetod när vi undersökte våra 
frågeställningar. Den första frågeställningen besvarades främst genom en enkätundersökning 
och de två resterande frågeställningarna besvarades genom intervjuer med fyra verksamma 
lärare som undervisar inom matematik. Vi valde att göra en enkätundersökning för att få fram 
svar på vilka digitala verktyg som används inom matematikundervisningen och anser att 
enkäten åstadkom sitt syfte. Syftet med enkätundersökningen var att få en så bred bild som 
möjligt över vilka digitala verktyg som används och förhoppningen var att resultatet skulle 
kunna generaliseras. Vi anser att vi har fått ett så pass vidsträckt resultat att det kan 
generaliseras i viss mån. Dock kan faktorer som geografi spela en avgörande roll. Vår 
enkätundersökning utfördes i ett relativt litet geografiskt område vilket gör det tveksamt att 
generalisera men ändå är antalet respondenter relativt stort vilket göra att det med fördel kan 
generaliseras i viss mån.  
 För att gå in mer på djupet i de resterande frågeställningarna valde vi att göra 
semistrukturerade intervjuer. Vi anser att vi fick ta del av de tankar och föreställningar som vi 
var ute efter. Dock ser vi nu i efterhand att fler frågor kunde ställts för att få en ännu djupare 
förståelse för en del aspekter. Nu i efterhand hade vi valt att fokusera mer på vilka digitala 
läromedel lärarna använder och varför. Vilket vi endast fick ta del av i viss mån. Eftersom vi 
kan se stora likheter mellan svaren i intervjuresultaten menar vi att även dessa kan 
generaliseras i viss mån. Men även här spelar visserligen sociokulturella faktorer in.  

7.2.1 Reliabilitet  
Vi anser att reliabiliteten i vår undersökning blev relativt hög eftersom vi har utgått från 
samma frågor vid alla intervjuer för att få ett så likvärdigt resultat som möjligt. Enligt Bryman 
(2001) menas reliabilitet vid val och konstruktion av undersökningsmetod huruvida noggrant 
och korrekt instrumentet är i förhållande till det resultat som väntas. Enkätens reliabilitet är 
svår att förutspå innan undersökningen är genomförd men nu i efterhand anser vi att 
undersökningsmetoden fungerade väl, d v s den hade god reliabilitet. Eftersom syftet med 
enkäten var relativt konkret underlättade det förmodligen för respondenterna. Dock är vi 
medvetna om att vi till viss del styrde svaren på enkäten då vi i många frågor använde oss av 
svarsalternativ. Vilket ur vår synvinkel inte har någon avgörande roll då det fanns flera olika 
svarsalternativ och även chans för respondenterna att kommentera i en övrigt fråga. Vårt syfte 
var att undersöka vilka digitala verktyg som används i matematikundervisningen och vi anser 
inte att detta påverkas av eventuellt bortfall av respondenter eftersom vi jämför verktygen i 
förhållande till varandra och inte med hänsyn till vem respondenten är.  
 Vi anser även att reliabiliteten i intervjuerna är god. Eftersom vi valde att utforma 
förbestämda frågor, noggrant reflekterade över vad vi ville få ut av intervjuerna, testade 
intervjuerna innan vi utförde de riktiga intervjuerna och kom överens om att vara så passiva 
som möjligt under intervjuerna för att inte påverka respondenten fann vi resultatet givande. 
Dock är vi medvetna om att respondenterna kan ha påverkats av den tidigare 
enkätundersökningen. I resultatet från intervjuerna anser vi att lärarnas resonemang tydligt 
framgår och vi fick en förståelse för hur de såg på olika saker. Vi anser att om någon annan 
genomfört sammanställningen av resultat och analys hade det liknat vårt innehåll. 

7.2.2 Validitet 
Med god validitet menas om undersökningen har undersökt det som var tänkt att undersökas 
(Bryman, 2001). Eftersom enkätfrågorna var konkreta med flervalsalternativ anser vi att vi 
fått reda på det som var syftet med undersökningen. Dock, som vi tidigare nämnt finns risken 
att vi påverkat respondenterna genom vårt flervalsalternativ. Men enligt vår uppfattning, har 
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det sättet som vi i så fall har påverkat dem på, ingen större betydelse för vårt resultat eftersom 
vi endast jämför de digitala verktygen mot varandra och inte i förhållande till respondent. 
 Vad det gäller validiteten på intervjuerna menar vi att undersökningens underlag är 
för litet för att kunna dra några större allmänna slutsatser kring lärares syn på digitala verktyg 
i matematikundervisning. Dock var inte syftet med intervjuerna att dra några generella 
slutsatser utan bara att ge en insyn i lärarnas tankar och förhållningssätt kring digitala verktyg 
i sin undervisning. Av de fyra intervjuer vi har gjort anser vi att validiteten på 
undersökningsinstrumentet var god. Vi anser att vårt mål med intervjuerna åstadkoms efter att 
vi kompletterat intervjuerna med en del frågor och vi fick en förståelse för det syfte vi hade 
med intervjuerna främst på grund av att vi hade förberett konkreta frågor och vi upplevde inte 
att respondenterna påverkades av oss under intervjuerna. 

7.3 Konsekvenser för undervisning 
Vår slutsats av undersökningen är att lärarna måste våga och ta vara på de möjligheter som 
finns istället för att fokusera för mycket på de hinder som finns. Det är viktigt att testa nya 
saker och att gå utanför sina ramar för att utveckla sin undervisning och 
undervisningsmetoder. Att ta tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla sin egen 
kompetens inom olika områden är väsentligt för att undervisningen ska utvecklas och inte 
enbart fastnar i gamla traditioner. Det är viktigt att se möjligheter istället för hinder i sin 
yrkesutövning. Eftersom samhället ändras och hela tiden utvecklas inom tekniken är det 
viktigt att redan på lärarutbildningen ge stöd i digitala hjälpmedel så att när en person är 
färdig pedagog och ska ut i den ”verkliga” skolan ska pedagogen vara väl förberedd för det 
som kommer. Det är även en viktig del som färdig pedagog och som har jobbat ett tag i skolan 
att få kompetensutveckling. Som människa lär vi oss hela tiden nya saker och det är bra att 
dela med sig det till andra människor både i skolan och utanför.  

7.4 Framtida studier  
Vi har upptäckt att det inte finns särskilt mycket svensk forskning kring digitala läromedel 
och dess påverkan på elever. Därför anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur 
olika digitala läromedel påverkar elevernas inlärning av matematik i jämförelse med 
läroböcker inom matematik. Vi hoppas att fler lärare läser detta arbete och kan få motivation 
till att använda mer digitala verktyg i matematiken och verkligen kunna se vilka möjligheter 
det finns med dem. Samhället blir mer och mer tekniskt och därför måste vi pedagoger sätta 
oss in i tekniken och inte gömma oss för att vara rädda att göra fel. Vi har fått med oss massor 
av inspiration nu när vi ska ut i verkligheten och jobba. Vi hoppas att det här arbetet har gett 
oss nya kunskaper med digitala verktyg i matematikundervisningen och om hur andra 
pedagoger använder det.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej!  

Våra namn är Annie Hultqvist och Sanna Sabattini och vi går sista terminen på 
Lärarutbildningsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vårt examensarbete 
inom matematikdidaktik och vårt syfte med studien är att undersöka Hur digitala verktyg 
används i den vardagliga matematikundervisningen. Därför undrar vi om du har möjlighet att 
vidarebefordra denna enkät till de pedagoger som undervisar i matematik på din skola. 
Deltagandet i undersökningen är frivillig och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Vi 
kommer att hantera alla personuppgifter konfidentiellt vilket innebär att de förvaras 
otillgängliga för andra och materialet kommer bara att användas i examensarbetet.  

 

Har ni några frågor angående studien kan ni kontakta oss via mail eller telefon. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Annie Hultqvist & Sanna Sabattini 

 

Annie Hultqvist  Sanna Sabattini 

XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 

XXXX@student.lnu.se  XXXX@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
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Bilaga 2 Enkät 

Frågeformulär 

 

Undersökning gällande pedagogers användning av digitala verktyg i matematikundervisning. 

Svaren kommer anonymt behandlas i ett examensarbete inom lärarutbildningen. 

 

Kön?  

Man 

Kvinna 

Ålder?  

30 år eller yngre 

31 - 40 år 

41 - 50 år 

51 år eller äldre 

Undervisningsgrupp/årskurs? 

 

 

 

Hur ofta använder du datorn i din matematikundervisning?  

Varje dag 

Varje vecka 

Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 
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Hur ofta använder du den interaktiva tavlan i matematikundervisningen?  

Varje dag 

Varje vecka 

Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 

Hur ofta använder du surfplattan i matematikundervisningen?  

Varje dag 

Varje vecka 

Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 

Hur ofta använder du digitalkameran i matematikundervisningen?  

Varje dag 

Varje vecka 

Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 

Hur ofta använder du videokameran i matematikundervisningen?  

Varje dag 

Varje vecka 
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Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 

Hur ofta använder du mobilen i matematikundervisningen?  

Varje dag 

Varje vecka 

Varannan vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan 

Aldrig 

Vilka andra digitala verktyg använder du i matematikundervisningen? Hur ofta? 

  

 

 

 

Vilka digitala verktyg har du tillgång till i matematikundervisningen?  

Dator 

Interaktiv tavla 

Surfplatta 

Digitalkamera 

Videokamera 

Mobil 

Övrigt:  
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Får vi intervjua dig? Skriv namn och mailadress så kontaktar vi dig. 
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Bilaga 3 Intervjuformulär 

 
Inledande frågor 

Vad har du för utbildning? 

Har du gått någon/några fortbildningar som har att göra med digitala verktyg i 
undervisningen? 

Hur länge har du undervisat inom matematik? 

Huvudfrågor 

Vilka digitala verktyg har du tillgång till i din matematikundervisning? 

Anser du att tillgången är tillräcklig på din skola? 

Använder du digitala verktyg utanför undervisningen? 

På vilket sätt? 

Vilka digitala verktyg använder du i matematikundervisningen? 

På vilka sätt använder du de i matematikundervisningen? 

Varför använder du inte… i matematikundervisningen? 

Anser du att du ta tillvara på de möjligheter som finns med digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 

Hur bedömer du din egen kompetens kring digitala verktyg? 

Vad skulle få dig att i högre grad använda digitala verktyg i matematikundervisningen? 

Vilka möjligheter ser du med digitala verktyg i matematikundervisningen? 

Vilka hinder ser du med digitala verktyg i matematikundervisningen? 
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Bilaga 4. Kompletterande frågor 

Kan du så detaljerat som möjligt beskriva hur du använder:  

- den interaktiva tavlan 

-datorn 

-digitalkameran 

-digitala läromedel 

-mobiltelefon 
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