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Surfplattor + Datorer = Matematikundervisning? 
Lärares inställningar kring användandet av surfplattor och datorer i 
matematikundersvisningen. 
 
Tablets + Computers = Mathematics Teaching? 
Teachers' preferences about the use of tablets and computers in mathematics teaching. 
 
Abstrakt 
Användning av surfplattor och datorer blir vanligare inom skolan. De används dock inte 
lika mycket av varje lärare. Genom denna studies syfte vad det är som gör att lärare 
väljer eller inte väljer att använda sig av surfplattor och datorer i 
matematikundervisningen, redes olika anledningar till detta ut. För att ta reda på 
studiens syfte, genomfördes intervjuer på tre olika skolor och med sju olika informanter. 
Informanterna arbetade inom grundskolans tidigare år. Intervjuer och tidigare forskning 
resulterade i flera anledningar till varför lärare väljer eller inte väljer att använda sig av 
surfplattor och datorer i matematikundervisningen. Det upptäcktes att majoriteten av 
lärarna lyfte användandet som positivt. De såg surfplattor och datorer som ett lustfyllt 
komplement till deras ordinarie undervisning. Skolornas olika prioriteringar samt 
lärarnas förkunskaper och utbildningsmöjligheter, spelade in i valet kring användande 
av surfplattor och datorer. Tillgången till dessa digitala verktyg samt informanternas 
intresse är bakomliggande anledningar till deras val av användningen. Genom att ta 
hänsyn till dessa anledningar kan arbetet i skolan med surfplattor och datorer främjas. 
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Tack 
Vi vill tacka de lärare samt pedagoger som ställde upp på intervjuerna. Utan ert 
deltagande hade inte denna studien varit möjlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoffer Dahlqvist 
Rasmus Götberg 
 
Antal sidor: 30  

i 
 



  
 

Innehåll 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte _______________________________________________________________ 2 

3 Teoretisk bakgrund ___________________________________________________ 3 
3.1 Undervisning i praktiken ___________________________________________ 3 
3.2 Varierad undervisning _____________________________________________ 4 
3.3 Datorn och surfplattan i matematikundervisningen _______________________ 5 

 Fördelar _____________________________________________________ 6 3.3.1
 Nackdelar ___________________________________________________ 7 3.3.2

3.4 Utbildning i IT-kompetens __________________________________________ 8 
 Lärarutbildningens förutsättningar ________________________________ 8 3.4.1
 Kompetensutveckling för lärare __________________________________ 8 3.4.2

3.5 Tidsperspektiv ___________________________________________________ 9 

4 Metod _____________________________________________________________ 10 
4.1 Metodval _______________________________________________________ 10 
4.2 Urval __________________________________________________________ 10 
4.3 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 11 
4.4 Genomförande __________________________________________________ 11 
4.5 Etiska överväganden ______________________________________________ 12 
4.6 Databearbetning _________________________________________________ 13 
4.7 Tillförlitlighet ___________________________________________________ 13 

 Reliabilitet __________________________________________________ 13 4.7.1
 Validitet ____________________________________________________ 14 4.7.2

5 Resultat och analys __________________________________________________ 15 
5.1 Vilka faktorer påverkar lärare när det gäller användandet av surfplattor och 
datorer i sin matematikundervisning? ___________________________________ 15 

 Lärares arbetssätt i praktiken ___________________________________ 15 5.1.1
 Varierad undervisning _________________________________________ 16 5.1.2
 Fördelar i matematikundervisningen _____________________________ 16 5.1.3
 Nackdelar i matematikundervisningen ____________________________ 18 5.1.4
 Tidsperspektivet ______________________________________________ 19 5.1.5

5.2 Vilken kunskap har eller efterfrågar lärare för att kunna använda sig av surfplattor 
och datorer i skolan? _________________________________________________ 20 

 Lärares arbetssätt i praktiken ___________________________________ 20 5.2.1
 Lärarutbildningens förutsättningar _______________________________ 21 5.2.2
 Kompetensutveckling för lärare _________________________________ 21 5.2.3

6 Diskussion __________________________________________________________ 24 
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 24 

ii 



  
 

6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 26 
 Faktorer som påverkar lärares användning av surfplattor och datorer ___ 26 6.2.1
 Lärares kunskaper kring surfplattor och datorer ____________________ 28 6.2.2

6.3 Förslag till fortsatt forskning _______________________________________ 29 

Referenser ___________________________________________________________ 31 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Intervjuguide _______________________________________________ I 

Bilaga 2 Missivbrev _______________________________________________ III 

 

iii 



  
 

1 Inledning 
 
I matematikundervisningen har datorer och surfplattor hitintills inte tagit någon större 
utmanande roll. Arbetsböcker är fortfarande det arbetsmaterial som är dominerande. Det 
är fortfarande dessa som främst inverkar på hur måluppfyllelsen nås av elever i den 
svenska grundskolan idag (Skolinspektionen 2009). Varför det är på detta vis är något 
som vi har blivit intresserade av att undersöka vidare om.   
 
Vid våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) noterades att användandet av modern 
teknik såsom surfplattor och datorer, skiljer sig markant. Inte bara mellan olika skolor 
utan i vissa fall också mellan olika klassrum på samma skola samt mellan de olika 
ämnena. Då samhället förändras sker även en förändring i skolan. Moderniseringar i 
undervisningssituationerna i form av moderna tekniker och metoder sker kontinuerligt. 
Skolan har ett fostransuppdrag, därför är det viktigt att verksamheten förändras i takt 
med samhället, då skolan ska fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Enligt 
läroplanen Lgr11 (2011) står det under mål och riktlinjer att eleverna skall kunna 
använda modern teknik (t.ex. surfplattor samt datorer). Detta för bland annat lärande 
och kunskapssökande. Inom matematikämnet ska eleverna ges förutsättningar att 
använda digitala verktyg vid redovisning av data, undersökningar av problemställningar 
samt vid beräkningar. Det framgår att matematikämnet primärt inte är det ämne där 
eleverna får använda digitala verktyg. Detta då de digitala verktygen ska bidra till att 
eleverna kan söka information, kommunicera, skapa samt bidra till ett lärande. De 
digitala verktygen återkommer i ämnena bild, musik, samhällskunskap, svenska samt 
svenska som andraspråk (Skolverket 2011). Skolan har genom tiderna använt sig av 
olika undervisningsmetoder. Vilka metoder som främjar lärandet är upp till läraren samt 
elevgruppen. 
 
I detta arbete ligger fokus på några lärares tankar kring användandet av surfplattor och 
datorer i matematikundervisningen samt bakomliggande faktorer till dessa tankar. 
Informanterna i undersökningen är förskoleklasslärare, klasslärare i årskurs 1-3 samt de 
specialpedagoger som är kopplade till dessa klasser. Skolinspektionen (2009) nämner 
att användandet av surfplattor och datorer ökar allt mer i samhället men ännu inte i 
skolan på ett brett plan (a.a.). Detta är en anledning till vårt valda ämne. Johansson 
(2008) redovisar i sin forskningsrapport att majoriteten av lärare i hans rapport inom 
årskurs 1-3 ser användningen av datorer i matematikundervisningen som positiv. Den 
andra grupperingen i forskningsrapporten som hade en negativare inställning valde inte 
helt bort användandet av datorn (a.a.). Trots att mer tekniska verktyg tillämpas i 
skolorna och allt fler lärare blir erbjudna att använda dessa verktyg i sin undervisning, 
väljer många att förhålla sig till läroböckerna. Det tar mycket tid att sätta sig in i ny 
teknik och lära sig hur den fungerar samt hur den ska användas i 
matematikundervisningen (Markkanen 2014). 
 
Syftet med denna studie är kopplat till vår framtida yrkesroll, då det är viktigt att 
fundera över de val vi som lärare gör inom yrket. Genom att reflektera kring val av 
undervisningssituationer kan vi som lärare utvecklas, men också den skola vi arbetar på. 
Vad som påverkar lärares val angående användandet av surfplattor och datorer blir 
därmed intressant. Vi har ingen större erfarenhet gällande användningen av datorer och 
surfplattor som undervisningsredskap och vill därför undersöka vad det är som gör att 
en grupp lärare väljer dessa medan en annan väljer bort dem. Vad är det som gör att en 
del lärare är positivt inställda medan andra inte ser samma möjligheter? 
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2 Syfte 
 
Syftet är att få klarhet i vad det är som gör att lärare väljer eller inte väljer att använda 
surfplattor och datorer i sin matematikundervisning. 
 
De frågeställningar som har utarbetats för att ta reda på syftet är: 
 

- Vilka faktorer påverkar lärare när det gäller användandet av surfplattor och datorer i sin 
matematikundervisning?  

- Vilken kunskap har eller efterfrågar lärare för att kunna använda sig av surfplattor och 
datorer i skolan? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 
I den teoretiska bakgrunden framgår de teorier samt tidigare forskning som ligger till 
grund för användandet av surfplattor och datorer i matematikundervisningen. Vidare 
redovisas vad tidigare forskning säger om varierad undervisning. Det redovisas vilka 
förutsättningar som erbjuds på lärarutbildningen samt vilka tankar kring 
kompetensutveckling lärarna har ute på fältet. Det synliggörs fördelar och nackdelar 
med användandet av surfplattor och datorer i matematikundervisningen. Avsnittet 
belyser också hur undervisningen kan se ut på skolorna.  
 
3.1 Undervisning i praktiken 
 
Matematikundervisningen inleds i många lektionssammanhang med en genomgång av 
aktuellt matematiskt område från lärarens sida. Efter genomgången arbetar vanligtvis 
eleverna med material som är kopplat till genomgången. Detta är ett vanligt sätt att 
bedriva en matematiklektion på och det lever fortfarande kvar i dagens 
matematikklassrum (Engvall 2013). Lärare på fältet arbetar ledande med arbetsböcker 
med argumenten att detta arbetssätt främjar målen för elevernas lärande i matematik. 
Flera anser att det är svårt att finna arbetsmetoder samt arbetssätt som främjar elevernas 
kunskapsutveckling (Skolverket 2013). Skolverket (2009) redovisar i sin rapport att 
lärare som använder sig av pappersmaterial och arbetsböcker i undervisningen gör detta 
av trygghetsskäl. Då dessa arbetsmaterial följer de mål och riktlinjer som skall 
uppfyllas. Pedagoger behöver kompetens i användandet av olika arbetsmaterial och 
arbetsätt. Detta då eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt lärande och arbete. 
Majoriteten av pedagogerna i en undersökning gjord av Skolverket (2009) belyser att de 
behöver mer kompetensutveckling i användandet av datorer och hur de kan användas i 
undervisningsammanhang. Är pedagogen inte bekväm i att använda t.ex. datorer, vågar 
denne inte heller erbjuda de möjligheter dessa digitala verktyg har till eleverna 
(Skolverket 2009).  
 
Enligt Skolverket (2009) ska läraren ha den mediekompetens som behövs för att avvika 
från arbetsboken och kunna bedriva en matematikundervisning med hjälp av digitala 
verktyg. Detta för att eleverna ska kunna utveckla tre olika kompetenser. En av dessa tre 
kompetenser är kulturell kompetens, där eleverna ska bli inspirerade av professionella 
uttryck. Kritisk kompetens innebär att läraren låter eleverna analysera samt reflektera 
över olika medieformer. Den tredje kompetensen är kreativa kompetensen. Där ska 
läraren utveckla elevernas egna kreativa tänkande. Detta för att de ska kunna uttrycka 
sig i olika mediala uttrycksformer och kommunicera med publik. För att en lärare ska få 
möjligheten att besitta denna kompetens inom interaktiva medier, får denne genomgå 
t.ex. en PIM-utbildning (Praktisk interaktiv medieutbildning). PIM-utbildningen har 
fem olika nivåer som kan bli examinerade. Dessa nivåer startar på grundläggande nivå 
för att sedan bli mer avancerade (Skolverket 2009).   
  
Genom att lära sig använda surfplattor och datorer i undervisningen får lärarna 
reflektera över sin roll som lärare och hur de kan utveckla denna (Skolverket 2009). En 
utveckling i undervisningen och användandet av nya läromedel börjar hos läraren. Det 
är först när lärarna och pedagogerna är beredda på en förändring som denna kan ske. 
När de känner förtroende i sin kunskap kring de nya läromedlen kan förändringen och 
utvecklingen ske i undervisningssituationerna (Persson 2004).  
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3.2 Varierad undervisning 
 
Lärarnas arbetssätt skiljer sig markant från skola till skola genom hela landet. Genom 
gruppintervjuer med bl.a. verksamma lärare inom grund- samt gymnasiesärskolan, 
framkommer att en blandning av arbetssätt inom IT (informationsteknik) främjar 
eleverna (Skolverket 2013). I Skolinspektionens rapport (2009) undersöks 23 olika 
grundskolor, fördelat på 10 olika kommuner i Sverige. Det framkommer genom 
intervjuer och observationer i rapporten att en del lärare på grundskolorna inte främjar 
elevernas kunskapsutveckling, då variationen i undervisningssituationerna är bristande. 
Det finns elever som inte får tillräckligt varierad undervisning för att nå målen. Den 
undervisning som sker blir till följd av detta inte anpassad för alla de varierande behov 
eleverna har. Det framgår att användandet av datorer och surfplattor som verktyg i 
ämnet matematik har fått en större plats i undervisningen. Dessa verktyg blir allt 
vanligare i samhället och skolan, de används dock inte lika mycket som läroböckerna 
och arbetsbladen. Eleverna bör idag ges mer omfattande, systematiska samt mer 
utvecklande möjligheter att engagera sig i uppgifter och aktiviteter som går utanför 
arbetsböckerna och arbetsbladen (Skolinspektionen 2009).  
 
Variation används av alla lärare, det är upp till läraren samt eleverna hur de varierar sina 
undervisningssituationerna. Läroböckerna och arbetsbladen i ämnet matematik har en 
dominerande roll. Lärare som använder sig flitigt av dessa arbetsböcker och arbetsblad 
anser att de får stöd i organiseringen samt planeringen gällande undervisningen. 
Arbetsböcker gör eleverna mer självgående i lektionerna, vilket leder till att läraren får 
mer tid till varje elev eller elevgrupp. Lärare kan se arbetsböckerna som en säkerhet. 
Många är inte bekväma i att planera varierade aktiviteter då det kan bli svårt att planera 
utifrån läroplanens samt kursplanens mål. Vilket i sin tur leder till att eleverna inte får 
den undervisning de ska få. En varierad undervisning ska behandla samma innehåll men 
arbetssätten varieras. Detta för att motivera eleverna, bredda deras kunskaper och ge 
dem nya sätt att tänka på (Skolinspektionen 2009).  
 
Det finns olika sätt att variera matematikundervisningen. Det kan vara med hjälp av 
datorspel samt övningar med surfplattor. Dessa arbetssätt anses som ett roligt samt 
motiverande arbetssätt. Med datorer och surfplattor i matematikundervisningen får 
eleverna en personlig utmaning och ofta innefattar detta ett tävlingsmoment, vilket 
anses som motivationshöjande (Engström 2006). Ernest (1991) nämner ”Theory of the 
child”. Detta innebär bl.a. att tävlingsmoment tar fram det bästa ur en individ. Individen 
får prestera och överträffa sina egna förmågor i detta moment. Genom dessa 
tävlingsmoment blir individen motiverad till en fortsatt kunskapsutveckling, då 
inlärningsmetoden ses som lustfylld (Ernest 1991).  
 
Surfplattor och datorer framstår som en bra resurs och bidrar till givande lektioner. 
Läraren i Markkanens studie anser att det inte bara går att använda sig av dessa digitala 
verktyg i undervisningen. Enligt läraren i årskurs nio är det bäst att variera 
undervisningen genom att använda sig av surfplattor samt datorer. Återgång till 
arbetsböcker samt fysiskt material bör göras, då elever ibland behöver känna samt 
”leka” in kunskap (Markkanen 2014). 
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3.3 Datorn och surfplattan i matematikundervisningen 
 
I en undersökning i Halmstad kommun har 88 lärare i grundskolans yngre åldrar 
(förskoleklass- årskurs 3) genomgått en enkätundersökning. I denna undersökning 
framgår att två tredjedelar av lärarna använder datorn en gång var sjunde lektion. 
Mindre än tio procent använder datorn eller surfplattan varenda lektion. Framgående är 
att dessa mestadels används som ett inlärningsinstrument för aritmetiska operationer. De 
används inte i lika stor omfattning inom arbetsområdena geometri och algebra. Utifrån 
den undersökning som genomförts, karakteriserades respondenterna efter ålder och kön. 
Genom denna karakterisering framgår det att lärarna i skolår 1-3 i denna undersökning 
domineras av kvinnor. Karakteriseringen av åldrar är uppdelat i tre grupper enligt 
följande 26-40, 41-50 och 55 plus. I dessa grupper är respondenterna är likt fördelade 
(Johansson 2008).  
 
Läraren i Markkanens (2014) studie anser att de inte har den kunskapen eller 
självförtroendet i att använda sig av surfplattor och datorer som denne önskar. Här styr 
lärarens bakomliggande kunskaper användandet av digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Läraren förhåller sig ofta till läroboken och varierar 
undervisningen ytterst lite (a.a.). Lärare känner sig tryggare med att använda material 
som de är vana vid att bedöma och använda i matematikundervisningen. Lärares 
bristande kunskaper om hur de ska använda samt utvärdera de digitala verktygen får 
som följd att lärares efterfrågningar av dessa verktyg blir mindre (Skolverket 2009). 
 
Barn föds idag in i ett samhälle där surfplattor och datorer får en större position. Som 
grundskolelärare samt förskolelärare borde en utveckling om användandet av dessa 
göras, detta för att kunna följa med elevernas utveckling. Användandet av surfplattan i 
matematikundervisningen får eleverna att nyttja många sinnen för att skapa, uppleva 
och framförallt att lära. Eleverna kan givetvis utnyttja många sinnen via andra 
läromedel. Surfplattan är dock ett till pedagogiskt verktyg där eleverna kan utnyttja 
många sinnen. Ämnet matematik sker inte endast i klassrummet. Som lärare och 
pedagog bör matematiken synliggöras i elevernas vardag, deras samlingar, lekar och 
aktiviteter. Det gäller även att kunna synliggöra matematiken i surfplattors spel och 
olika applikationer. Framförallt är det matematiska begrepp som fokuseras i förskolan. 
Det kan vara t.ex. geometriska begrepp men också tal samt mängder. Problemlösning 
och klockan är två områden inom matematiken där surfplattan kan vara en 
intresseväckande startplattform (Olsson 2013).  
 
Som lärare är det mycket viktigt att göra matematiken meningsfull samt bidra till ett 
lustfyllt lärande för eleverna. Genom digitala verktyg skapas möjligheter att utforma 
matematiklektionerna på det plan där eleverna ser lärandet som motivationshöjande. 
Med hjälp av datorer och surfplattor kan t.ex. en virituell affär utveckla elevernas 
matematikkunskaper. Eleverna får använda sig av olika räknesätt och använda flera 
matematiska begrepp för att genomföra uppgifter i den virituella affären (Scanlon, 
Buckingham & Burn 2005). 
 
Matematiklärandet sker inte enbart under matematiklektionerna. Surfplattan motiverar 
eleverna på ett sätt som bidrar till ett lustfyllt lärande samt en önskan att få lära sig mer. 
På en förskola kan surfplattan ses som en inkörsport till lärande. Olssons undersökning 
visar att när surfplattorna stängdes av fortsatte eleverna att arbeta med liknande 
aktiviteter i den fria leken, bland annat med hjälp av papper och penna. I detta fall 
behandlade applikationen momentet klockan. Efter surfplattans användande målade 
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dessa elever klockor och placerade ut siffrorna på rätt plats. Vid osäkerhet kunde 
surfplattan användas. Syftet med aktiviteten ska som i all undervisning vara genomtänkt 
(Olsson 2013). 
 

 Fördelar 3.3.1
 
Positiva effekter och fördelar med användandet av surfplattor och datorer i 
undervisningen redovisas i en studie från Skolverket (2013). I denna studie anser fyra 
av tio lärare att användandet av surfplattor samt datorer är två bra verktyg i 
undervisningssituationer. De fördelar som deltagande lärare nämner är att eleverna blir 
motiverade i skolarbetet när de får använda datorer eller surfplattor. Lärare ser fördelar i 
att eleverna utvecklar ett källkritiskt synsätt angående internetanvändning 
informationssökning. Detta är med vägledning och lärande ifrån lärarens sida. Dessa 
lärare anser att användande av surfplattor och datorer även stimulerar elevernas lärande 
(Skolverket 2013). 
  
Med hjälp av surfplattor i matematikundervisningen kan eleverna själva med lärarens 
godkännande antingen höja eller sänka svårighetsgrad i matematikuppgifterna. Detta är 
en fördel då läraren inte behöver kopiera lösblad eller utforma nya uppgifter för att 
individanpassa lärandet. Här sker det genom eleverna själva. Eleverna kan spela in sin 
röst medan de arbetar med matematikuppgifter på surfplattan. Läraren kan då få reda på 
hur eleverna tänker och hur de löser olika matematikuppgifter. Utifrån det kan lärarna 
ge återkoppling, vilket leder till en kunskapsutveckling för eleverna. Detta arbetssätt får 
även de tysta eleverna att komma till tals och förklara deras tankegångar. Det kan ta en 
stund för eleverna att komma igång med arbetet i sina matematikböcker. Med 
användandet av surfplattor i matematikundervisningen ses en motiverande faktor vilket 
leder till att eleverna kommer igång mycket snabbare med arbetet utan något onödigt 
prat eller övriga distraktionsmoment (Majgaard, Misfelt & Rönne 2013).  
 
Om läraren inte har den tid som krävs för att hjälpa eller rätta elevernas uppgifter kan 
surfplattan ge direkt svar på om eleverna har gjort rätt eller om de får försöka igen tills 
de lyckas med uppgiften. På detta sätt är surfplattan ett verktyg i ämnet matematik som 
är tidssparande för läraren (Skolverket 2013). 
 
Användandet av datorn anses ge möjligheter för lärarens sätt att styra verksamheten. 
Läxan är ett moment läraren kan styra mer med hjälp av internet. Det handlar då om att 
ge eleverna möjlighet till läxhjälp via internet. Detta vänder sig till elever på 
gymnasienivå. Det framgår inte i forskningen huruvida det är lämpligt att undervisa på 
detta sätt (Hammond, Reynolds & Ingram 2011). Elever lär sig samt bearbetar 
matematiken genom att visualisera sig matematiken i bilder innan de kan använda och 
uttrycka sig i symbolspråk. Här är surfplattan, datorn samt andra digitala verktyg till 
stor hjälp då läraren får fler möjligheter att arbeta med visuella representationer 
(Markkanen 2014). 
 
Lärarna kan få nytta av de kunskaper eleverna besitter, när lärarens egen kunskap är 
bristande. Eleverna har ofta kunskaper om surfplattor och datorer. Lärarna bör inte se 
sina egna bristande kunskaper som ett hinder, för användande av dessa digitala verktyg. 
De kan istället se elevernas hjälp som en fortbildning (Olsson 2013). 
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 Nackdelar 3.3.2
 
Surfplattor och datorer i verksamheten har även nackdelar. Lärare och pedagoger har 
inte alltid lätt för att få dessa verktyg att uppfylla det tänkta syftet. De flesta lärare och 
pedagoger har inte den kunskap samt vanan att använda datorer och surfplattor. Vid 
introduktioner av användandet av dessa får lärarna själva utforma introduktionen. De 
kan få hjälp av sociala medier där diskussioner och samtal kring användandet av datorer 
och surfplattor sker, vilket ses som tidskrävande och i vissa fall som en stressande 
faktor (Nilsen 2014).   
 
Ett lustfyllt lärande är något som eftersträvas, framför allt i förskolan. Det finns dock 
risk att lärare lägger för mycket fokus på det lustfyllda i lärandet. Detta kan leda till att 
reflektioner kring syftet med den genomförda aktiviteten blir mindre. Det är viktigt att 
inte surfplattan får en liknande betydelse som en spelkonsol, d.v.s. gjord för nöje. Det är 
läraren som står ansvarig för att detta inte sker. Syftet med aktiviteten ska som i all 
undervisning vara genomtänkt. De didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem är 
viktiga att fundera över i undervisningen (Olsson 2013). 
 
En nackdel som synliggörs utifrån Plowman och Stephens (2007) videoinspelningar 
samt observationer av elever som använder datorer i undervisningen, visar att elevernas 
språkbruk inte var det dominerande sättet att kommunicera på. Användandet av främst 
datorer påverkar elevers sociala kompetens samt språkbruk, det blir mer sparsamt 
Eleverna kommunicerade genom ögonkontakt och genom att ta över musen vid datorn 
eller flytta sig närmare denna. Fokus på datorn gjorde det svårt för eleverna att fokusera 
på något annat än det dem såg på datorskärmen. I detta fall får inte elevernas verbala 
språkbruk en dominerande roll. Det är inte billigt att införskaffa sig surfplattor och 
datorer i verksamheten. De flesta lägger fokus på hårdvaran men när denna väl är 
införskaffad är det inte många pedagoger som vet vilka mjukvaror som ska användas för 
att utforma en bra och givande lärandesituation (Plowman & Stephen 2007). 
 
I en engelsk undersökning fick forskarna svar på 338 enkäter kring lärarstudenters 
information och kommunikationstekniks (IKT) användning. Till dessa enkäter gjordes 
29 kompletterande intervjuer. Det framgår genom dessa intervjuer att lärarstudenter som 
använder sig av digitala verktyg i undervisningen glömmer bort sin pedagogik och får 
en snäv syn på ämnet de undervisar i. Fokus hos dessa lärare lades på deras sätt att få de 
digitala verktygen att fungera i undervisningen. På skolor kan det finnas speciella 
datorsalar som måste bokas i förväg. Detta kan ses som ett problem då det inte alltid 
finns tid i salen vid det tänkta undervisningstillfället (Hammond, Reynolds, Ingram 
2011).  
 
Då datorer är något som ständigt måste uppdateras och förnyas i både form av 
mjukvaruuppdateringar (nya program till datorn) som hårdvaruuppdateringar (t.ex. 
inköp av nya datorer) är det lätt att konstatera att detta blir kostsamt. Spenderandet av 
pengar slutar dock inte här. Till dessa inköp tillkommer också fortbildning av personal 
samt tekniker som skall finnas till hands om eller när något inte fungerar som det ska. 
Före sådana inköp bör det därför reflekteras kring vad mjuk-hårdvaruuppdateringarna 
skall kunna addera i skolan. Det är inte endast en fråga om att det skall vara ett nöje att 
använda sig av dessa (Ellneby 2005).   
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3.4 Utbildning i IT-kompetens 
 

 Lärarutbildningens förutsättningar 3.4.1
 
En rapport från KK-stiftelsen (2009) visar hur studenter förhåller sig till internet. I 
denna rapport har det efter en enkätundersökning slumpvis valts ut 3600 studenter samt 
400 utbildare. De 3600 studenterna är fördelade i åtta grupper. Dessa grupper är 
fördelade utifrån studieinriktning. Den grupp (studieinriktning) som minst tilltalas av 
internet för att införskaffa sig information, är lärarstudenter. Vidare framgår att knappt 
halva gruppen av de tillfrågade anser att deras utbildning ger dem kunskap som är 
nödvändig. Det vill säga nödvändig för att på ett framgångsrikt sätt kunna tillgodogöra 
sig internet i sitt vidare arbete som lärare. Det visar sig också att lärarstudenterna inte 
nyttjar internet lika mycket som trott (KK-Stiftelsen 2009). I jämförelse med en studie 
från England där undersökningen gäller lärarstudenters attityder gentemot IKT 
(Informations-och kommunikations teknik) i lärarutbildningen. Anser cirka 90 procent 
sig vara redo att använda olika digitala verktyg (interaktiva tavlor, datorer, surfplattor 
etc.) i sin undervisning (Hammond, Reynolds & Ingram 2011). 
 
Det är inte endast lärarstudenterna i Sverige som ligger i underkant när det kommer till 
internetanvändandet. Hit hör även många lärarutbildare till. Nio av tio utbildare menar 
på att de inte själva får förfrågningar om vidareutbildningar inom internetanvändandet i 
högre omfattning (KK-Stiftelsen 2009).  
 
I en rapport från Halmstads högskola där undersökningen gäller lärare inom Halmstads 
kommun visar att cirka fem procent av informanterna medger att de i lärarutbildningen 
har givits förkunskaper i bruket av datorn. De övriga respondenterna menar att det inte 
har givits tillräckliga datorkunskaper för undervisning. I rapporten uppmärksammas 
vilka datorprogram som främst används inom matematikundervisningen.  
Informanternas ålder samt examensdatum skiljer sig brett åt i denna undersökning 
(Johansson 2008). 
 

 Kompetensutveckling för lärare 3.4.2
 
Kompetensutveckling för lärare är nödvändigt för att skapa en förändring i 
undervisningen. Det är ett sätt att inflika tips och idèer på hur undervisning kan 
förändras. Denna kunskap i hur undervisningen kan förändras behöver lärarna för att de 
sedan ska kunna använda sig av dessa tips. Det måste finnas intresse att ta till sig dessa. 
Det är lärarens attityder gentemot denna fortbildning som spelar stor roll. Det är ofta 
lärare inte vill arbeta allt för mycket vid sidan av sin undervisning. Även om det mål 
som ständigt eftersträvas är att eleverna ska tillägna sig kunskap på ett effektivare sätt 
(Mouwitz 2001). 
 
Utmaningen med att använda sig av digitala verktyg i skolan handlar inte bara om att ha 
råd att köpa in mer utrustning. Ännu viktigare är det att både elever samt lärare är med 
på denna utveckling. Framförallt är läraren den som står i centrum för denna utveckling. 
Denne bör inte lämnas med eget ansvar för att lära sig de digitala verktygen, det skall 
finnas stöd från andra (Joubert 2012).  
 
Det finns ett flertal lärare som känner sig irriterade över IKT. De medger att förståelsen 
för nyttan den kan göra i skolan och nyttan eleverna har av att lära sig detta finns. Dock 
har de inte den kunskap som krävs för användandet av dessa. I en undersökning har en 
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tvådagarsutbildning inom IKT skett och deltagarna har fått svara på frågor innan och 
efter denna. Före dessa utbildningsdagar var det cirka 250 personer som kände sig 
osäkra över den kunskap de besatt inom ämnet. Då dessa dagar var avslutade hade 
denna kategori sjunkit med 18 personer. Den största delen av deltagarna var belåtna 
med dagarna. Detta visar på att fler sådana dagar behövs (Brodin, Lindstrand & Sirén 
2002).   
 
En rapport Skolverket (2013) har gjort visar hur lärarnas kompetens inom IT ser ut i 
skolorna. I denna rapport går det att utläsa e-posten som det lärarna har mest kunskap 
om och känner sig trygga med att använda. På andraplats med mer än hälften av 
deltagarna finns en osäkerhet i hur de kan använda IT som ett läromedel. Det framgår 
även en önskan om möjligheten att utvecklas mer praktiskt inom användandet av dessa. 
Det går att urskilja hur lärare vädjar om fortbildningar inom IT för att öka sin 
kompetens inom området (Skolverket 2013). 
 
Skolverket genomför satsningar på skolan och försöker förmedla denna information till 
skolorna. Bakgrunden till insatserna är inte enbart något som utvecklas av de anställda 
på Skolverket utan också genom samarbete med aktiva lärare för att se vad de vill ha 
mer utbildning i. Det är inte alla skolor i landet som medverkar i dessa insatser. Både 
med att ge sin synpunkt på insatserna eller med aktivt deltagande. Ett steg i hur 
Skolverket försöker förmedla sin information till lärare och andra aktiva inom skolan är 
genom deras hemsida. På hemsidan har gjorts förbättringar och ett försök till att 
förenkla sökandet efter forskning i olika ämnen för användarna. Detta är inte fullt 
utvecklat, då många användare av sidan har lämnat in klagomål angående hur 
svårtillgänglig information är för dem. Det är dock inte bara hemsidan som står för 
förmedlandet av information. Till detta kan tilläggas seminarier, utbildningar (t.ex. 
Lärarlyftet) samt konferenser. Till sist kan det påvisas att Skolverket inte lyckas få sin 
information förmedlad till lärare i den grad som de får ut den till rektorer. Det framgår 
att lärarna i större utsträckning tillgodoser sig av andra källor än Skolverket 
(Riksrevisionen 2013).      
 
3.5 Tidsperspektiv 
 
Användandet av datorer i undervisningen har fördubblats sedan 2008, detta  framgår i 
en rapport från Skolverket (2013) som har i uppdrag att mäta elever och lärares 
möjligheter för IT-användning samt vilken IT-kompetens dessa har. Skolor gör fler 
satsningar på att köpa in datorer och surfplattor samt andra tekniska verktyg (a.a.). Det 
är viktigt för läraren att veta hur denne ska använda dessa. Det är också viktigt för 
läraren att veta hur länge de kan användas för att fortfarande främja lärandet hos 
eleverna. Läraren som börjar använda surfplattor samt datorer i undervisningen gör det 
till en början bara för att de ska användas. Tidvis börjar läraren fundera över hur dessa 
kan främja lärandet hos eleverna. Innehållet i undervisningen är det som styr 
kontinuteten samt hur länge läraren bestämmer sig för att använda surfplattan och 
datorn i matematikundervisningen. Det är inte alltid dessa främjar lärandet hos eleverna. 
Det är bra att använda arbetsböcker, arbetsblad eller laborativt material som 
komplement (Markkanen 2014). 
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4 Metod  
 
Metodavsnittet kommer behandla metodval samt de urval som har gjorts till 
datainsamlingsprocessen. Avsnittet kommer även behandla vilken datainsamlingsmetod 
som användes i arbetet samt hur genomförandet till datainsamlingen har gått till. 
Kapitlet behandlar vidare de etiska överväganden som vidtagits i studien. I 
metodavsnittet kommer även databearbetning samt tillförlitlighet att redovisas. 
 
4.1 Metodval  
 
För denna undersökning är en kvalitativ metod vald. Dess data är ord och de är 
inspelade, det vill säga talat språk. Då intervju är den datainsamlingsmetod som är 
grunden för studien lämpar sig den kvalitativa metoden. Genom data som samlats in 
från intervjuerna kommer slutsatsen av studien etablera sig. Forskarna i studien går inte 
in med några förutfattade meningar om svaret på syftet. Istället hålls en neutral bild av 
orsakerna till syftet för att inte påverka informantens svar (Denscombe 2009). Syftet 
handlar om den påverkan som ligger bakom lärares val i undervisningssituationer. 
Därför är det av stor vikt att inte intervjuaren går in och påverkar de svar som ges. 
 
4.2 Urval 
 
Antalet informanter i denna studie var sju stycken. Det var tre stycken skolor som 
undersöktes. Det har gjorts ett urvalskriterium vilket enligt Johansson och Svedner 
(2010) innebär att det finns en klar tanke bakom de val som gjorts vid urvalet (a.a.). 
Skolorna valdes genom ett subjektivt urval. Det finns en klar tanke bakom valet och ett 
medvetet försök att öka chanserna till spridda svar, som ger stor betydelse för 
undersökningen (Denscombe 2009).  Det subjektiva urvalet var anledningen till val av 
skolor, då dessa befann sig i tre olika stadier gällande förhållandet till surfplattor samt 
datorer. Detta anses vara lämpligt då undersökningen är relativt liten. För att maximera 
chanserna för en bredare insamling av data var detta ett lämpligt sätt att göra det på. 
Riskerna minskade betydligt för att intervjuerna inte skedde på tre skolor som är 
snarlika i sitt arbetssätt.   
 
De valda skolorna låg fördelade i två kommuner. En skola låg i framkant med 
användandet av digitala verktyg. Denna information tilldelades genom att kontakta den 
kommun skolan låg i och därigenom bli tipsade om den första valda skolan som här 
kallas skola 1. Den andra skolan som valdes ut kallas här skola 2. Denna skola 
kontaktade vi då den skiljde sig från de övriga två skolorna. Den skiljde sig i 
förhållande till vilket område i staden den låg. Den här skolan omgavs av betydligt 
större villaområden medan de två andra skolorna hade en större uträckning av 
lägenhetsområden. Det gjorde att eleverna som gick i denna skola kunde skilja sig åt 
baserat på hemförhållanden. Detta kunde öka spridningen på de svar som samlats in 
genom intervjuerna. Den sista skolan kallas i denna studie för skola 3. Det är den av 
skolorna som vid undersökningens tidpunkt använde surfplattor och datorer betydligt 
mindre i sin undervisning i jämförelse med skola 1 och skola 2. Denna skola hade en av 
oss utfört sin VFU på.   
 
En anledning till detta urval är att vi har fått rätta oss efter vilka som har tid att ställa 
upp på intervjuerna. Anledningen till val av antal deltagare består i den tid som fanns att 
tillgå för insamlande av data (Denscombe 2009). Informanterna bestod av 
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förskoleklasslärare, lärare i årskurs 1-3 samt en specialpedagog som var kopplad till 
dessa årskurser.  
 
4.3 Datainsamlingsmetod  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av enskilda intervjuer där det var en forskare 
samt en informant per tillfälle. 

Den datainsamlingsmetod som är vald är den kvalitativa intervjun. Den kvalitativa 
intervjun fungerar till denna undersökning. Det riktar sig till lärare och deras 
tankegångar kring sin matematikundervisning i förhållande till surfplattor och datorer. 
Vidare är denna metod utmärkt för att kunna ta reda på deras tidigare kunskaper inom 
ämnet samt deras värderingar. Den kvalitativa intervjun har färdiga frågeområden där 
svaren tillåts vara friare och ökar chanserna för mer utvecklande svar. Med det menas 
att frågorna som ställs inte behöver vara exakt samma varje gång (Johansson & Svedner 
2010).  De framtagna frågeområdena är bakgrund, användning, utbildning/fortbildning 
samt avslut. De frågeområden som valdes för de genomförda intervjuerna kan finnas i 
sin helhet under Bilaga 1. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att den som leder intervjun 
har färdiga frågeområden som den intervjuade får svara på. I denna intervjuform är 
intervjuaren öppen att höra den intervjuades olika idéer samt låta denne ge utförliga 
svar. En semistrukturerad intervju bjuder in till öppna svar där den intervjuade får 
förklara sina synpunkter till den grad den intervjuade behagar (Denscombe 2009).  

Intervjuerna är personliga intervjuer vilket innebär att det är en som intervjuar och en 
som blir intervjuad, detta sker öga mot öga. Det är en lämplig intervjuform då den är 
tämligen okomplicerad att genomföra, med tanke på att det inte är många personer som 
berörs krävs ett bestämt datum, tid samt en mötesplats. Den personliga intervjun skapar 
enklare bearbetning av data. Detta då informationen enkelt kan härledas till en bestämd 
informant. Ytterligare positiva aspekter med denna form av intervju kommer vid 
tidpunkten för transkribering där det är lätt att hålla reda på vilka personer som samtalar 
under intervjun (Denscombe 2009).  

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning genom mobiltelefon. Anledningen till 
val av dokumentationsform är att viktig information som sägs, riskeras att falla bort då 
det inte hinns med att antecknas. Dessutom går det snabbt att kontrollera sin 
information i efterhand, risken för feltolkningar och feluppfattningar blir därmed mindre 
(Denscombe 2009). 
 
4.4 Genomförande 
 
Vi började arbetet med att skapa två frågeställningar kring det valda syftet. Utifrån 
dessa frågeställningar läste vi in oss på tidigare forskning inom valt område för att 
skapa en kunskapsgrund. Efter att ha läst om området skapades intervjufrågor. De 
grundade sig på frågeställningarna som fanns i arbetet. Även ett missivbrev skapades 
(se Bilaga 2) som skickades till skolorna.    
 
Kontakten togs genom telefonsamtal till rektorerna och expedition samt kompletterande 
missivbrev (se Bilaga 2) skickat via mail. På en av skolorna har vi efter kontakt via 
telefon och mail personligen besökt för att höra oss för om intresse att delta i 
undersökningen. Slumpen avgjorde de informanter vi blev tilldelade. Då rektor, lärare 
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samt samordnare på skolan tilldelade oss frivilliga informanter. Datum, tid och plats 
bestämdes efter informanternas önskemål, denna kontakt skedde via mail och telefon. 
 
Intervjuerna skedde på informanternas skola i deras klassrum, arbetsrum samt 
konferensrum. Informanterna intervjuades enskilt med en forskare som deltog per 
intervju. I enlighet med Denscombe (2009) bad vi innan intervjun om en plats där vi 
kunde tala ostört. Informanterna delgavs information om syftet med undersökningen, de 
forskingetiska principerna och om en kopia av transkriberingen önskades. Det 
kontrollerades om samtycke för inspelning fanns. Intervjun dokumenterades med hjälp 
av ljudinspelning via mobiltelefon. Ljudinspelningen gav oss exakt de svar informanten 
sade och risken för att information föll bort kunde därmed raderas. De första frågorna 
som ställdes var sådana som de intervjuade kunde känna sig bekväma med. Det var bra 
att ställa dessa frågor då informanten kunde ge svar direkt. Faktorn att intervjun 
spelades in kunde göra att informanterna kände sig obekväma i situationen. Att börja 
med en bekväm fråga kunde bidra till att släppa fokus på inspelningen (a.a.). Efter 
introduktionsfrågorna fortsatte intervjun med frågeområde ett, vilket var kopplat till den 
första frågeställningen. Därefter följde frågeområde två med en koppling till den andra 
frågeställningen. Avslutningsvis frågades informanten om de hade mer att tillägga i 
ämnet som inte berörts. Denscombe (2009) menar att den sista delen i intervjun ska vara 
organiserad och inte avslutas tvärt då alla frågor enligt intervjuaren är besvarade. Efter 
intervjuerna transkriberades data direkt och ljudfilen förstördes.     
 
4.5 Etiska överväganden 
 
Till grund för intervjuerna som datainsamlingsmetod i denna studie står 
individskyddskravet. Detta kan vidare delas upp i fyra etiska aspekter, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002).  
 
Informationskravet innebär att forskare skall informera om studiens syfte. 
Informanterna skall ha kännedom om att de utan vidare har rätt till att bryta en pågående 
intervju samt möjligheten att helt dra sig ur studien. Inom detta krav ingår också att ge 
informanterna information om forskarna till studien. Denna information kan bl.a. bestå i 
vart dem kommer ifrån (Linnèuniversitet), vad de heter samt uppgifter till hur de kan nå 
dem vid frågor och funderingar (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna i denna intervju har 
likt rektorerna samt samordnare fått läsa igenom det utsända missivbrevet med 
information om syfte, bandinspelning, deras rättigheter att bryta intervjun samt 
kontaktinformation till forskarna. Denna information upprepades också muntligt innan 
intervjun började. 
 
I samtyckeskravet är det som kan höras på namnet meningen att de deltagande skall 
samtycka, det vill säga godkänna sitt deltagande till i detta fall intervjun. Det är upp till 
informanten själv att ta beslut om de vill eller inte vill delta i intervjun och hur länge de 
vill delta. Skulle ett beslut från informantens sida komma om att de inte längre vill delta 
är detta inget som forskaren på ett olämpligt sätt ska påverka. Vill någon av de 
deltagande helt dra sig ur studien är detta något som accepteras (Vetenskapsrådet 2002). 
Undersökningen innefattar ett flertal intervjuer som är en grund för att någon av 
informanterna skall kunna välja att avsluta sitt samarbete utan att påverka slutresultatet. 
Vid intervjuns start fick informanten ta ställning till om de godkände sitt deltagande i 
datainsamlingen för intervjun. 
 

12 



  
 

Alla deltagare i denna studie var anonyma och det är något som kan kopplas till 
konfidentialitetskravet. Personuppgifter och de bandinspelningar som gjorts hanteras 
varsamt och var endast tillgängliga för forskarna i denna studie. Detta krav medför att 
det inte skall gå att spåra en enskild informant med hjälp av det material som finns i det 
färdiga arbetet (Vetenskapsrådet 2002). Data som samlades in lagrades och förvarades 
på ett säkert sätt som innebar att inga förutom forskarna för denna studie kunde nyttja 
detta material. 
 
Det sista krav som ingår i individskyddskravet är nyttjandekravet. Detta behandlar hur 
den insamlade data som finns används. Viktigt är att denna data inte används till något 
annat än forskningens syfte. De personuppgifter som kan återfinnas i insamlad data 
skall inte missbrukas. Med detta menas att de inte kan nyttjas på ett vis där informanten 
hamnar i onåd med någon utomstående (Vetenskapsrådet 2002). Studien förhåller sig 
till detta krav genom att den data som samlas in bara fanns att tillgå för forskarna. 
 
4.6 Databearbetning 
 
De sju intervjuer som genomförts i arbetet spelades in med hjälp av mobiltelefon. De 
inspelade intervjuerna transkriberades sedan. I transkriberingen togs irrelevanta ord 
samt meningar bort, då dessa inte tillförde något till undersökningen. Varje informant 
tilldelades ett kodnamn i transkriberingarna. Detta för att det inte skulle gå att koppla 
data till informanten, då intervjuerna hade sin grund i individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet 2002). För att få bra och relevant data valde vi ut de delar av svaren 
som ansågs relevanta till frågeställningarna. Vi strök sedan under svar i 
transkriberingarna som vi ansåg gick att koppla till frågeställningarna, för att lättare få 
en översikt av informanternas svar.  Vi ringade in frågorna i intervjuguiden för att 
lättare kunna dela upp frågeställningarna i två olika kategorier.  Vi gick sedan igenom 
intervjuerna för att belysa likheter och skillnader i informanternas värderingar och 
tankar. Efter varje klar transkribering raderades ljudfilerna, då ingen annan än forskarna 
fick ta del av dessa.  
 
Denscombe (2009) menar att transkriberingen av en ljudinspelad intervju är en process 
som tar lång tid. Denna process är värdefull då forskaren kommer närmare insamlad 
data. Genom att transkribera de inspelade intervjuerna blev det lättare för forskaren att 
analysera samt reflektera över insamlad data. Det blev svårare att göra detta om det 
skulle gjorts i intervjuns ursprungliga form (a.a.).  
 
4.7 Tillförlitlighet 
 
I följande del redovisas arbetets tillförlitlighet med fokus på begreppen reliabilitet och 
validitet. 
 

 Reliabilitet 4.7.1
 
Reliabilitet som begrepp kan definieras i hur stor mätnoggrannheten i en studie eller en 
källa är. Genom att använda sig av mätinstrument som till exempel intervjuer, kan 
mätningar om uppfattningar samt beteenden synliggöras. En hög reliabilitet bidrar till 
att uppnå liknande resultat även om som i detta fall intervjun genomförs flera gånger 
(Johansson & Svedner 2010). I detta arbete genomfördes intervjuerna sju gånger. De 
intervjuade hade liknande förutsättningar och intervjuerna skedde under liknande 
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omständigheter. Samma intervjuguide användes till alla informanter i studien för att öka 
reliabiliteten. 
 

 Validitet 4.7.2
 
Validitet innebär att det resultat som framkommit genom studien, stämmer överrens 
med det som var syftet att undersökas. Genom att granska om det i resultatet har 
framkommit allt som skulle undersökas, kan en innehållsvaliditet avgöras (Johansson & 
Svedner 2010). I denna studie utformades intervjuguiden efter de frågeställningar som 
fanns i studien för att öka validiteten.  
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5 Resultat och analys 
 
I resultatet och analysen besvaras de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 
Utifrån de två frågeställningarna har kategoriseringar av resultat samt underrubriker 
gjorts. Resultaten från de sju intervjuer som har genomförts redovisas och analyseras. 
 
5.1 Vilka faktorer påverkar lärare när det gäller användandet av 
surfplattor och datorer i sin matematikundervisning? 
 
Utifrån de intervjuer som genomförts framgår att lärarna i denna studie, till stor del har 
en positiv attityd gentemot användandet av digitala verktyg. De belyser dock även de 
negativa delarna i användandet. Flera av informanterna belyser användandet som en del 
av en varierad undervisning. Det framgår att lärare arbetar med de digitala verktygen på 
olika sätt. Nedan synliggörs dessa lärares tankar kring vilka faktorer som påverkar 
användandet av surfplattor och datorer i matematikundervisningen.  
 

 Lärares arbetssätt i praktiken 5.1.1
 
Den största delen av informanterna i denna studie använder sig av arbetsböcker och 
arbetsblad som grund till matematiklektionerna. De lärare som berättar att detta inte är 
deras grund i ämnet matematik påpekar att dessa arbetsmetoder används ändå. Till detta 
tillkommer praktisk matematik med laborativt material, muntlig matematik samt 
användning av surfplattor och datorer. Det sistnämnda används främst som ett 
komplement till deras ordinarie undervisning. Det framgår att matematiken inte enbart 
bedrivs under de utsatta matematiklektionerna i schemat. Matematiken i vardagen 
synliggörs ämnesövergripande. En informant av sju nämner att när eleverna har 
samlingar plockas t.ex. matematiken fram. Detta då eleverna lär sig att räkna hur många 
de är i klassrummet samt hur många som eventuellt saknas. 
 
Lärare B berättar att en normal matematiklektion för denne lärare börjar med en 
genomgång. Under denna genomgång repeteras innehållet från föregående lektion. 
Dessa genomgångar kan också innehålla en introduktion av ett nytt arbetsområde. 
Eleverna arbetar i arbetsböckerna, ibland kan det brytas av med konkreta material. 
Denna lärare framhåller matematikboken, då den till stor del följer det de nationella 
proven examinerar. Läraren medger att datorer används i undervisningen, men mycket 
sparsamt. Den blir en belöning för de elever som är klara med sina tidigare uppgifter. 
Enligt Lärare B fungerar detta belöningssystem för flera av eleverna, då de flesta anser 
att datorn är roligare än den ordinarie undervisning som bedrivs i deras klassrum.     
 
Analys 
 
Vi kan se att ett arbetssätt som finns i samtliga klassrum är användandet av arbetsböcker 
samt arbetsblad. Informanterna har bestämda stunder för matematik, men belyser att 
matematiken synliggörs under hela skoldagen. En lärare lyfter matematikboken mer än 
övriga informanter. Detta då matematikboken redan har ett färdigarbetat material mot de 
nationella proven. I Skolverkets rapport (2009) framgår det att lärare använder 
arbetsböcker på grund av att det finns en grundläggande trygghet i dessa. Olsson (2013) 
belyser att matematiken inte är någonting som kopplas till endast lektionstillfällen. 
Matematiken genomsyrar hela elevernas skoldagar. Dessa belägg ger hon utifrån sin 
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erfarenhet som förskolelärare. Detta genom att t.ex. räkna hur många eleverna är på 
samlingar (a.a.).  
 
Muntliga genomgångar från läraren är också vanligt. Vi kan utifrån intervjuerna se att 
Lärare B är en av de informanter i denna studie som använder sig av antingen 
surfplattor eller datorer, men inte som en grund i undervisningen. Engvall (2013) säger 
att ett av de vanligaste sätten att starta upp en lektion på är att läraren har en 
genomgång. Tillhörande denna genomgång är arbetet direkt förenat till genomgången 
(a.a.). Vi har funnit att detta mönster på hur undervisningen normalt sätt går till finns 
hos större delen av våra informanter. Skolverket (2013) menar samtidigt att det finns 
olika arbetssätt på olika skolor (a.a.). För lärare gäller det att göra matematiken lustfylld 
för eleverna. Ett digitalt verktyg som datorn kan bidra till en undervisning eleverna 
upplever som motivationshöjande (Scanlon, Buckingham & Burn 2005). En 
undersökning av Johansson (2008) visar att två av tre lärare i snitt använder datorn en 
gång på sju lektioner.  
 

 Varierad undervisning 5.1.2
 
Fyra av sju informanter anser att varierad undervisning är viktigt för att skapa en 
lustfylld matematiklektion. I intervjuerna framgår att fyra av sju lärare ser surfplattor 
och datorer som ett komplement till sin matematikundervisning. De menar att detta är 
ett bra sätt att bryta deras ordinarie undervisning på. Lärare D anser att digitala verktyg 
är bra hjälpmedel i undervisningen. Men det går inte att enbart använda dessa verktyg, 
de måste kompletteras. Lärare G nämner elever med särskilda behov som en målgrupp 
där detta komplement fungerar utmärkt. I nedanstående citat framkommer dennes 
tankegångar kring Ipaden som komplement till den ordinarie undervisningen läraren 
bedriver.  
 

[…] den är ju nästan riktad till dom, när dom inte orkar längre då blir den ett 
hjälpmedel för att dom ska kunna fokusera på något annat istället, för att inte 
ställa till det (Lärare G).  

 
Analys 
 
Surfplattor och datorer ses som ett komplement till den ordinarie undervisning lärarna i 
denna studie bedriver. Majoriteten av informanterna använder surfplattorna till elever 
som är i svårigheter med matematik. Vi kan jämföra den lustfyllda faktorn med 
Skolinspektionen (2009) som anser att varierad undervisning motiverar eleverna (a.a.). 
Lärare G nämner i citatet att denne byter arbetssätt när eleven inte längre orkar med det 
föregående. Genom att variera undervisningen ser vi att denne lärare motiverar eleven 
till lustfyllt lärande samt hjälper eleven att koncentrera sig längre under lektionen. 
Engström (2006) anser att arbete med datorer och surfplattor är motiverande. Hon 
nämner detta som ett sätt att variera undervisningen på (a.a.). Att använda sig av 
surfplattor samt datorer i undervisningen är något som är bra. Men det bör kopplas 
samman med arbetsböckerna (Markkanen 2014).      
 

 Fördelar i matematikundervisningen 5.1.3
 
Genom att integrera användande av surfplattor och datorer i matematikundervisningen 
belyser samtliga informanter att det bidrar till en lustfylld matematik. De berättar hur 
eleverna uppskattar detta arbetssätt. Informanterna säger att arbetssättet bidrar till ett 
roligt och lockande lärandetillfälle. Lärare D nämner hur matematiken blir mer lekfull, 

16 



  
 

genom att lura de elever som tröttnat på matematikundervisningen med digitala verktyg 
som surfplattan och datorn. De belyser surfplattan eller datorn som ett bra digitalt 
verktyg vid färdighetsträning. T.ex. inlärningen av multiplikationstabellerna. Detta 
synliggör Lärare A tydligt i citatet nedan.   

 
[…] det är ju att många barn har en positiv bild av datorerna, det dom gör 
hemma själva är ju bara rolighets grejer, ja dom kopplar ju samman det med 
roliga stunder och spel eeh, så dom jobbar ju gärna med datorn. Eeh och sånt 
som uppfattas som lite torrt och jobbigt, rent tabellinträning t.ex. när dom får 
det på ett papper kan det vara jättekämpigt för en del, om dom då får göra det 
på en dator går det lite lättare. Bara genom att man får trycka på datorn. 
(Lärare A). 

 
Lärare G nämner att digitala verktyg sparar in mycket tid vid planering. Vad den 
insparade tiden används till nämner informanten däremot inte. Denne lärare säger att 
lärandet blir lustfyllt utan någon större ansträngning. Datorprogrammen och 
applikationerna är färdigpaketerade från början med uppgifter som eleverna tycker är 
kul. Det framgår att med hjälp av de digitala verktygen kan läraren nivåanpassa 
undervisningen på ett annat sätt. Detta också utan någon större ansträngning för denne. 
 
En positiv aspekt med surfplattan är att denna inte låser fast läraren till en bestämd plats. 
Lärare A anser att det blir smidigare att röra sig i klassrummet och på detta sätt kunna 
vara till hjälp. Istället för att behöva ta fram eleven till den enda datorn i klassrummet 
kan läraren istället ge eleven en surfplatta. Detta blir både smidigare samtidigt som 
fokus tas från eleven då denne inte behöver utmärka sig.   
 
Lärare C nämner att Ipaden är lättanvänd för barnen och att de får använda både datorer 
samt surfplattor mycket i skolan. Detta gör att dem hanterar dessa två digitala verktyg 
bra.  
 
Analys:  
 
Vi kan genomgående se att lärarna lyfter den lustfyllda matematiken i användandet av 
surfplattor och datorer. De nämner att elever lockas och uppmuntras till lärande. Vi kan 
också se att färdighetsträning är en del inom matematiken som gynnas med hjälp av 
digitala verktyg som surfplattan och datorn. Citatet från intervjun med Lärare A visar på 
hur datorn fångar upp intresset hos eleverna, då dem kopplar detta till roliga spel. Ernest 
(1991) menar att tävlingsmomentet kan få barnen att prestera sitt bästa. 
Tävlingsmomenten menar han är motiverande och ses som lustfyllda (a.a.). Detta kan 
liknas med Lärare D, som menar att det går att lura eleverna lite. De kopplar då 
matematiken till en mer lekfull aktivitet. Eleverna uppfattar inte arbetet som en 
matematiklektion på samma sätt som när de får en arbetsbok eller ett arbetsblad. 
Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) nämner surfplattorna som motiverande för 
eleverna. Detta menar dem hindrar eleverna från att fokusera på annat förutom 
matematiken. Detta leder till att eleverna kommer igång snabbare med arbetet (a.a.). 
Surfplattorna kan vara en bidragande faktor till ett lustfyllt lärande. De kan utveckla 
eleverna och de ser dessa som ett nöje (Olsson 2013).  
 
En informant i denna studie anser de digitala verktygen som tidssparande i 
undervisningen. Programmen är färdiga och lätta att snabbt individanpassa för eleverna. 
Majgaard, Misfelt och Rönne (2013) tar likt informanterna upp individanpassningen 
med surfplattor som något positivt. Det blir en fördel för läraren då denne inte behöver 
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lägga ner stor del av sin tid på att utforma och kopiera extra arbetsblad för att kunna 
individanpassa lärandet (a.a.). Uppgifterna som genomförs med en surfplatta blir direkt 
rättade av applikationen, utan att läraren behöver lägga ner tid på rättningen (Skolverket 
2013).  
 
Surfplattorna ger möjligheter till läraren då denne kan ta verktyget till eleven, istället för 
att ta eleven till verktyget. Detta nämner Lärare A som en fördel under intervjun. 
Hammond, Reynolds och Ingram (2011) nämner att användandet av datorer och 
surfplattor möjliggör för läraren att kunna genomföra undervisningen. Ett exempel är att 
läraren personligen inte behöver befinna sig i klassrummet (a.a.).    
 
Vi ser att eleverna använder datorer och surfplattor mycket varierande. De som får 
använda dem mycket i skolan är säkra på hur de används. Det framgår att de flesta 
elever kan hantera dessa digitala verktyg även om det inte ges lika stor möjlighet under 
skoltid. Olsson (2013) menar att barn generellt har en grundläggande kunskap kring 
surfplattor och datorer. Lärare bör inte hindras att ge eleverna tillgång till dessa två 
digitala verktyg. De ska istället utnyttja elevernas kunskaper för att fortbilda sig själva 
(a.a.). 
 

 Nackdelar i matematikundervisningen 5.1.4
 
Fyra av sju informanter uttrycker att de önskar fler surfplattor och datorer till sina 
klassrum. Detta gäller både de klassrum som inte har mer än en dator och de klassrum 
som har flera datorer samt surfplattor. Tre av sju informanter belyser 
prioriteringsfaktorn. De menar att möjligheten till att köpa in t.ex. surfplattor finns, men 
att skolan i dagsläget inte prioriterar detta högst. I skola 1 berättar en av informanterna 
att mycket handlar om hur skolledningen ser på IT. Denne informant menar att 
skolledningen har satsat mycket på IT vid dennes skola. Informanten tillägger att vid 
inköp av dessa digitala verktyg måste också utbildning ske. Klasserna som lärarna i 
denna studie undervisar i har tillgång till datorsalar. Dessa skall dock delas med andra 
klasser och förutsätter i många fall att klassen behöver förflytta sig för att få tillgång till 
datorerna. 
 

[…] sen vet jag inte vad det är man prioriterar här, dom prioriterar att ha folk 
här istället, istället för att köpa in så.. jag vet inte men sånt är det mycket som 
man tänker på när man tänker teknik (Lärare E). 

 
Utifrån intervjun med lärare C framgår det att användandet av datorer i undervisningen 
kan framstå som ett projekt. Då datorerna är få till antal och ofta stationerade på ett 
ställe i klassrummet. Lärare A berättar att det rent praktiskt är svårt att genomföra en 
undervisning med datorn som verktyg, om det inte finns tillräckligt många.  
 

[…] om vi ska ta ett sånt exempel som tabellträning, lilla plus t.ex. om alla 
ska få göra det en gång på datorn så tar det väldigt lång tid innan alla i 
klassen har fått prova på […] man får förklara, man kanske förklarar då första 
gången innan vi börjar och sen så tar det mycket tid att förklara för varje elev 
första gången dom gör varje moment […] (Lärare A).  

 
 
Fyra av sju informanter uttrycker en frustration mot teknikstrul. Två av sju kan inte 
själva lösa situationen utan måste kontakta en tekniker, t.ex. IT-pedagogen på skolan. 
Lärare G nämner att vid teknikstrul är det svårt att tänka om, då denne är van vid att 
använda dessa digitala verktyg dagligen.  
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Analys 
 
Fyra av sju deltagare i studien uttrycker en önskan om fler surfplattor och datorer till sin 
undervisning. Då dessa innefattar lärare från skola 1, skola 2 och skola 3 kan vi inte 
säga att det ändast är skolor med mindre antal surfplattor och datorer som har en 
efterfrågan på dessa digitala verktyg. Tre av sju lärare nämner skolans prioriteringar 
som en faktor till antal digitala verktyg. Plowman och Stephen (2007) nämner att 
datorer samt surfplattor är kostsamt för skolorna (a.a.). En av de tre skolorna har lagt ner 
mer resurser på att köpa in hård- samt mjukvaror. På denna skola fortbildas personal på 
dessa, vilket kräver mycket resurser. Lärare E beskriver att prioriteringen på dennes 
skola ligger på att ha fler lärare, istället för att ha mer teknik. Ellneby (2005) nämner att 
det finns många kostnader kring datorer i skolan. De ska uppdateras både i form av 
hård- samt mjukvaror. Till detta skall kostander för fortbildning av personal adderas. 
Därför går det att se ekonomin samt skolornas prioriteringar som en påverkan av 
möjligheten till att använda surfplattor och datorer i undervisningen (a.a.).      
 
Lärare A påpekar det praktiska användandet som en brist. Vi kan se att avsaknandet av 
fler datorer försvårar arbetet med dem. Genom intervjun med Lärare A går det att se ett 
avståndstagande mot användandet av datorn kopplat till avsaknaden av flera datorer, då 
undervisningen tar för lång tid om alla elever måste nyttja samma dator. Vi kunde 
upptäcka att samtliga skolor har tillgång till datorsal i skolan, dock är den begränsad. 
Hammond, Reynolds och Ingram (2011) menar att datorsalar brukar finnas på de flesta 
skolor. Datorsalarna måste dock delas med andra på skolan och därmed bokas i förväg. 
Det försvårar för lärarna att använda datorn spontant i sin undervisning. Datorerna är 
ofta placerade på ställen i klassrummet där de inte är i vägen, detta kan vara i hörnor 
eller längst bak i klassrummet etc. (a.a.).   
 
Vi finner att fyra av sju lärare belyser teknikkrångel som en betydande negativ del i 
användandet av digitala verktyg. Osäkerheten kring att inte kunna kontrollera 
situationer som uppstår kan därmed vara en faktor till att inte välja digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Nilsen (2014) menar att många lärare inte är bekväma med 
användandet av datorer och surfplattor. Lärarna får ta hjälp av sociala medier vilket tar  
mycket av deras tid (a.a.). När dessa lärare tvingas lägga tid på att de digitala verktygen 
skall fungera försvinner tid från att utveckla sin pedagogik med dessa medel 
(Hammond, Reynolds & Ingram 2011).     
 

 Tidsperspektivet 5.1.5
 
Informanterna medger att synen på de digitala hjälpmedlen de senaste åren blivit 
positivare. En av informanterna har haft en positiv syn sen denne började använda eller 
kom i kontakt med surfplattan och datorn i undervisningen. Sex av sju informanter som 
utgör den andra delen av deltagarna säger att de först varit skeptiska till detta 
användande, men att synen har förändrats till det positiva. Det framgår att de använder 
datorn mer i skolan idag än vad de gjorde förr. Några lärare medger att de skulle 
använda surfplattor och datorer mer i sin undervisning om de fick en större tillgång till 
dessa. Lärare E ger nedan en beskrivande bild av anledningen till att dennes syn på 
surfplattor och datorer har ändrats med tiden.  
 

Från början var jag väl mer inne på att ”men hur ska man kunna arbeta med det?” just när man 
inte känner till program eller appar som fungerar att använda. Jag var ganska skeptisk till det 
först just så sett. För jag hade svårt att se hur man skulle kunna få ut så pass bra program av det. 
Man har fått sitta och titta och klicka för att sen då se, alltså det finns riktigt pedagogiska 
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program, det finns hur mycket bra som helst. Och då är det liksom att ja men jo men, det är 
jättebra att ha som lite extra eller byta av med. Så jag har väl nästan vänt så kan man säga. Jag 
var jätteskeptisk förut men det är jag inte längre. (Lärare E). 

 
Analys 
 
Vi har i denna studie upptäckt att deltagarnas syn på användandet av datorer och 
surfplattor blir positivare med tiden. En faktor till att lärare väljer att använda surfplattor 
och datorer blir således tidsperspektivet. Vi ser att Lärare E uttrycker att denne har blivit 
bekvämare med de digitala verktygen med tiden. Markkanen (2014) nämner att 
användandet av surfplattor samt datorer blir vanligare i ämnet matematik. Till en början 
vet inte lärarna hur de ska använda dessa digitala verktyg. De används till en början 
främst på grund av att lärarna har tillgång till dem. Om de får använda surfplattor och 
datorer mer sker ett lärande samt en positiv utveckling i lärares inställningar till 
användandet av dessa (a.a.).  
 
5.2 Vilken kunskap har eller efterfrågar lärare för att kunna använda 
sig av surfplattor och datorer i skolan? 
 
Utifrån intervjuerna i denna studie framgår hur lärarnas kunskaper kring datorn och 
surfplattan påverkar det arbetssätt de förhåller sig till. Informanterna belyser de 
förutsättningar lärarutbildningen har givit dem. Här redovisas även den 
kompetensutveckling lärarna får eller önskar att få. I detta avsnitt synliggörs vilken 
kunskap lärarna har eller behöver angående användandet av surfplattor och datorer i 
skolan.  
 

 Lärares arbetssätt i praktiken 5.2.1
 
Lärare B uttrycker att denne ofta blir kvar på de program och hemsidor som är bekanta. 
På dessa sidor kan nämligen läraren hantera de teknikstrul som kan uppstå där. Lärare G 
uttrycker att då datorn är det som funnits med längst i undervisningen är det detta 
digitala verktyg som används i störst utsträckning.  
 

Jag ser väl det som ett bra komplement till den vanliga undervisningen eller 
så […] begränsningen i användandet hänger ju bara på mig som lärare hur 
mycket tid och engagemang jag lägger ner på att skapa sånna lektioner. 
(Lärare A) 
 

Analys 
 
Genom intervjuerna framgår det att lärarna till största del använder sig av de arbetssätt 
som de känner sig trygga i. Surfplattorna samt datorerna används mer som komplement 
till det ordinarie arbetssätt lärarna i denna studie bedriver. Vi kan se att arbetsboken är 
det som ligger till grund för genomgående matematikundervisningar. Persson (2004) 
menar att det är lärarens intresse till förändring och utveckling som begränsar 
användandet av surfplattor och datorer i matematikundervisningen. Detta synliggörs 
även av Lärare A i citatet ovanför. Lärare G belyser datorn som det verktyg som 
används mest i sina matematiklektioner. Detta på grund av att datorn har varit det 
verktyg som läraren har varit i kontakt med under längst tid. I Skolinspektionens rapport 
(2009) står att lärare använder material av bekvämlighetsskäl och säkerhet i att beröra 
kunskapskraven i matematiken (a.a.). Genom intervjuerna framgick det att de lärare som 
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använder surfplattan samt datorn i större utsträckning, är de som lägger egen tid på att 
leta upp nya program samt applikationer och experimenterar med dessa hemma. 
 

 Lärarutbildningens förutsättningar 5.2.2
 
I intervjuerna framgår av Lärare D att denne inte har någon tidigare utbildning inom 
datorer och surfplattor. Läraren menar att då dennes utbildning skedde för länge sedan 
fanns det inga möjligheter för detta. Dock nämner läraren att det erbjuds mer 
fortbildningar och kurser i större städer än vad det gör i de mindre. I de mindre städerna 
säger läraren att mer ansvar ligger på dem själva att vara aktiva inom området 
surfplattor och datorer.  
 
Analys  
 
Vi kan se att Lärare D belyser brister i dennes lärarutbildning angående kunskaper om 
användandet av datorer och surfplattor. Detta kan dock kopplas till att dennes utbildning 
skedde för länge sedan. Enligt Johansson (2008) är det endast ett fåtal lärare som 
belyser att lärarutbildningen har gett dem tillräckliga förkunskaper i användandet med 
datorer (a.a.). Vi kan utifrån intervjuerna se att en informant inte har fått den utbildning 
ifrån lärarutbildningen som behövs för att arbeta med datorer och surfplattor i 
undervisningssammanhang. Istället belyses att dennes förkunskaper och 
kunskapsutveckling har skett genom eget initiativ samt eget lärande. Lärarutbildningen 
består av de förkunskapskrav som finns för att bli antagen till utbildningen. Den består 
också av den verksamhetsförlagda utbildningen samt de kurser som ligger i 
utbildningen. För att mer tid skall läggas åt utbildning i surfplattor och datorer måste 
något annat tas bort eller måste en förlängning av utbildningen ske. Detta leder till att 
det inte är en enkel process att ge mer tid åt undervisning inom de digitala verktygen. 
Det var ingen av informanterna som lämnade direkta klagomål på vad de lärt sig i sin 
lärarutbildning. Snarare påpekade de avsaknaden av utbildning i digitala verktyg. 
Genom att informanterna inte uttrycker klagomål på vad de lärt sig i deras 
lärarutbildning, finns det alternativ. Antingen att lärarutbildningen skulle behöva 
förlängas, eller att något i utbildningen tas bort för att lämna plats till de digitala 
verktygen. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att integrera de digitala verktygen i 
befintliga kurser. I en undersökning ifrån KK-stiftelsen (2009) anser hälften av de 
informanter som ställt upp att deras utbildning har bidragit till att de besitter den 
kunskap som anses nödvändig i läraryrket. Enligt Johansson (2008) är det få av hans 
respondenter som anser att de fått tillräcklig utbildning inom datoranvändning i 
undervisningen (a.a.).  
 

 Kompetensutveckling för lärare 5.2.3
 
Informanterna ber om mer kompetensutveckling för arbetet med surfplattor och datorer 
i undervisningen.  Lärare A påpekar att en kompetensutveckling inte räcker. Den måste 
dessutom sedan underhållas av läraren kontinuerligt för att tillgodogöras. Lärarna får 
ägna förtroendetid eller fritid till att lära sig mer kring framförallt surfplattor. 
Förutsättningarna för det är att läraren använder sin privata surfplatta. Nedan 
kommenterar Lärare G sina tankar på den privata kompetensutvecklingen.  
 

Hade inte jag gjort det så hade jag inte lärt mig så mycket, för det är hemma 
man lär sig i lugn och ro. Det är min kompetensutveckling att traggla själv i 
princip. Sen så har vi haft lite kompetensutveckling då vi har en IT-pedagog 
här på skolan […] (Lärare G). 
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Informanterna berättar att utbildningarna de får på skolorna är olika. De som utbildar de 
intervjuade lärarna är personal från AV-media, IT-pedagogen på skolan, IKT-café samt 
PIM-utbildningen som är en studiecirkel ledd av Skolverket via internet. Lärare E 
nämner att kollegorna är en stor inspirationskälla som delar med sig av idéer och tips. 
Förutsättningarna för lärarna är olika och de grundar sig i vad skolan prioriterar.  
 
Fyra av sju deltagare i denna studie påpekar att de behöver mer kompetensutveckling 
inom datorer och surfplattor, då de själva måste fråga om hjälp när tekniken inte 
fungerar. De beskriver hur de blir låsta i sitt arbete och vill själva veta hur de kan lösa 
liknande situationer.  
 
Lärare F efterfrågar kunskap kring att finna applikationer till klassen som kan utveckla 
elevernas kunskaper. Genom denna intervju framgår att applikationer till surfplattan kan 
hittas men att kvalitén på dessa inte alltid håller den nivå informanten önskar. 
 

[…] de jag skulle behöva hjälp med, det är och hitta dem här optimala apparna liksom. (Lärare F). 
 
Analys 
 
Det visar sig i intervjuerna att efterfrågan av kompetensutveckling inom datorer och 
surfplattor i matematikundervisningen är stor. Samtliga lärare nämner att de mer eller 
mindre är självlärda. På fritiden eller förtroendetiden får de lära sig att bli bekvämare 
med sin utrustning. En viktig del i en kompetensutveckling är enligt Mouwitz (2001) att 
lärare efterfrågar den och därmed visar intresse (a.a.). Vi kan i intervjuerna se att alla 
lärare inte lägger lika mycket av sin egen tid på att lära sig mer kring dessa digitala 
verktyg. Detta trots att de förstår deras användbarhet vilket Joubert (2012) också 
påpekar.          
 
Vi ser genom intervjuerna att utbildningarna som erbjuds skiljer sig åt beroende på 
skola. Vem som utbildar är också beroende på detta. Att utbildningarna skiljer sig åt kan 
leda till varför några lärare väljer att använda surfplattor och datorer i sin 
matematikundervisning mer än andra. I Riksrevisionens rapport (2013) visar det sig att 
alla skolor i Sverige inte tar del av de insatser Skolverket genomför. Skolverket delger 
information till skolorna genom sin hemsida, främst till rektorerna före lärarna (a.a.).  
 
Vi får genom intervjun fram att fyra av sju lärare vill ha mer kompetensutveckling för 
att kunna lösa tekniska problem på egen hand. De tekniska problem som kan uppstå i 
samband med digital teknik är därmed en faktor som leder till att några av 
informanterna i denna studie är avståndstagande gentemot dessa. Mouwitz (2001) 
nämner kompetensutvecklingen som nödvändig för skapande av nya idéer vilket kan 
förändra lärarnas undervisningssituation (a.a.). i Skolverkets rapport (2013) kan vi 
jämföra lärarnas önskan om att kunna lösa sina egna tekniska problem genom 
kompetensutveckling. I rapporten framgår att lärare vill lära sig mer kring det praktiska 
användandet av digitala verktyg (a.a.).    
 
Genom intervjun får vi fram att en av lärarna efterfrågar kunskap i att finna program 
som är anpassade efter dennes elever. Vid tidpunkten för intervjuerna ansåg inte läraren 
att denne hade de kunskaper som krävdes för detta. Enligt Skolverket (2013) önskar 
lärare fortbildningar i IT för att öka sin egen kompetens och sedan kunna använda sig av 
denna i praktiken (a.a.). Informanten i denna studie ger uttryck för den nytta som finns 
med surfplattor. Brodin, Lindstrand och Sirén (2002) talar om att lärare ofta ser den 
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nytta dessa digitala verktyg kan göra. Kunskapen kring hur informanten skall finna 
relevanta program finns det dock en osäkerhet kring.  
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6 Diskussion 
 
I diskussionsavsnittet diskuteras metoden och resultatet av studien. Här kommer våra 
tankar och reflektioner att framgå, dessa kopplade till den data som samlats in från 
intervjuer i denna studie och den tidigare forskningen.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Till arbetet har det använts en kvalitativ metod med intervju som insamlingsmetod av 
data. Denna metod är vald då vi ville få fram lärares åsikter angående surfplattor och 
datorer, vilket relaterar till syftet. Syftet i arbetet gäller vad det är som gör att lärare 
väljer eller inte väljer att använda surfplattor och datorer i sin matematikundervisning?  
 
Urvalet är den del i arbetet vi fick lägga mest energi på. Vi gjorde enligt Denscombe 
(2009) ett subjektivt urval angående val av skolor. Detta innebar att det fanns tankar 
kring de skolor som valdes (a.a.). Totalt valdes tre skolor, varav vi kände till två på 
förhand. Den tredje skolan blev vi tipsade om genom att kontakta kommunens växel 
och höra oss för. Vi försökte få tre skolor som låg på olika nivåer i användandet av 
datorer och surfplattor. Två av skolorna var villiga att ställa upp på intervjuer. Den 
tredje skolan hade inte möjlighet att ställa upp p.g.a. tidsbrist. Tiden för insamling var 
kort och beskedet nådde oss sent, vi fick därför hastigt leta efter en ny skola. Den nya 
skolan låg på en nivå i användandet av surfplattor och datorer som skiljde sig mot de 
andra två skolorna. Denna skola ligger inte i framkant med bruket av de 
digitalaverktygen men inte heller efter. Denna skola ligger i ett bostadsområde, vilket 
skiljde sig åt jämfört med de övriga skolorna i studien som i större utsträckning ligger 
vid lägenhetsområden. Till följd av detta var tanken att lärarnas förhållningssätt till 
surfplattor och datorer kunde påverkas. Nästa gång vi genomför en liknande 
undersökning ska vi vara ute i god tid med att leta upp informanter. Den ursprungliga 
tanken var att intervjua fler lärare, antalet fick dock förminskas p.g.a. tidsbrist samt 
antal frivilliga informanter.      
 
Faktorn att det började närma sig jul visade sig påverka undersökningen. Detta då det 
sker många schemabrytande aktiviteter i skolorna. Detta gjorde att informanterna inte 
hade mycket tid till att ställa upp på vår undersökning. För att maximera insamlad data 
valdes därför intervju som insamlingsmetod. Intervjuerna var av kvalitativ 
semistrukturerad karaktär. Vilket enligt Denscombe (2009) tar reda på lärarnas 
uppfattningar och erfarenheter (a.a.). Då syftet behöver lärares åsikter för att besvaras 
används den kvalitativa semistrukturerade intervjun. Denna kvalitativa intervju 
möjliggör för informanterna att ge deras tankegångar och värderingar kring syftet 
(Johansson & Svedner 2010). Innan intervjun delades intervjufrågorna upp i två 
frågeområden som utgick från frågeställningarna. Intervjufrågorna följde ett schema, 
men vi lät informanterna tala fritt kring dessa. Om en fråga redan var besvarad 
hoppades denna över och intervjun fortlöpte på nästa fråga i intervjuguiden. Frågorna 
ställdes inte alltid på exakt samma sätt, vilket kan ha påverkat reliabiliteten och därmed 
resultatet. Dock bestod fortfarande frågeområdena i intervjun. Detta sätt att intervjua på 
innebar svårigheter då det gällde att ligga steget före med vad som skulle bli nästa fråga. 
Samtidigt som vi behövde hålla reda på vilka frågor som besvarats samt lyssna på 
informanten. Den semistrukturerade intervjun har enligt Denscombe (2009) 
frågeområden färdiga men frågorna kan variera i ordning eller sättet de ställs på. Detta 
ger informanten möjlighet till att besvara frågorna friare, vilket gör det lättare för denne 
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att delge sina åsikter till den nivå informanten är bekväm med (a.a.). De första två 
intervjuerna kände vi bägge en viss nervositet att genomföra. De första två 
informanterna som intervjuades fick därför mycket bekräftelse från vår sida, vilket kan 
ha påverkat deras svar. Testtintervjuer kunde varit ett sätt att pröva vårt underlag samt 
vår egen teknik i intervjun. Efter varje intervju som genomfördes samtalade vi med 
varandra, för att ge tips och synpunkter på den andra intervjuarens genomförande.  
 
Vid intervjuerna var det en forskare som intervjuade per gång. Den forskare som inte 
genomförde intervjun transkriberade denna. Detta gav möjlighet för bägge forskarna att 
ta del av samtliga intervjuer. Vid transkribering av data togs hänsyn till de svar 
informanterna givit, då intervjuaren kan ha påverkat svaret. Vid den första 
transkriberingen skrevs varje ord och ljud ner som var med i inspelningen. Detta 
raderades dock i övriga transkriberingar. Om de inte påverkade informantens svar på 
något sätt. Efter transkriberingen ströks alla svar under som hade relevans för arbetet. 
Detta var ett bra sätt att strukturera informanternas svar i olika kategorier. Vi hade inte 
räknat med att transkriberingarna skulle ta den tid de tog. Inspelningarna av intervjuera 
hade ett genomsnitt på cirka 15 minuter. Denscombe (2009) menar att transkribering tar 
mycket tid men att den är viktig för att forskaren ska kunna anlysera och reflektera över 
den insamlade data (a.a.).  
 
Reliabiliteten i detta arbete var hög, då datainsamlingen till arbetet genomfördes med 
hjälp av sju personliga intervjuer. Med utgångspunkt i intervjuguiden (se Bilaga 1) 
skapades möjligheter att kunna ställa samma frågor som täckte aspekter i arbetets 
frågeställningar. För högre reliabilitet skulle intervjuerna genomförts på samma vis. 
Intervjuerna delades upp mellan två forskare vilket gjorde att det dock fanns en risk för 
en bristande reliabilitet. För att få god reliabilitet i undersökningen utgick vi ifrån 
samma intervjuguide till samtliga informanter. Vid sammanställandet av intervjuerna 
utgick vi från inspelningarna. De bidrog till en god reliabilitet för att vi i efterhand 
kunde granska insamlad data utan att någon del föll bort, vilket kunde vara risken om 
endast antecknande av svaren skett (Johansson & Svedner 2010). Något som bidrog till 
högre reliabilitet var att samtliga intervjuer genomfördes i en ostörd miljö. Informanten 
och forskaren befann sig själva i ett rum, utan påverkan av andra. Tiderna på dagen vi 
intervjuade varierade, detta kan ha påverkat informanterna. Några informanter hade 
tidspress då de fick bryta från ordinarie schema för att kunna genomföra intervjun. 
Denna tidsaspekt kan ha påverkat reliabiliteten för studien. Enligt Johansson och 
Svedner (2010) skall intervjuerna genomföras på samma vis med likartade 
förutsättningar för att öka reliabiliteten (a.a.).  
 
Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att ha 
förberett frågorna i intervjuguiden utifrån syftet och frågeställningarna kunde vi öka 
validiteten på undersökningen. Detta genom att vi säkerställde att intervjun skulle mäta 
det som var syftet med studien. Efter insamlad data gick vi igenom resultatet och såg till 
om allt vi hade för avsikt att undersöka, undersöktes. Validiteten skall enligt Johansson 
och Svedner (2010) resultera i att det som skall undersökas, undersöks (a.a.). En fråga 
som kan ha påverkat informanterna är fråga nio och tio i intervjuguiden (se Bilaga 1). 
Fråga nio varierades på två sätt. Det första var att endast fråga om informanterna var 
bekväma med de digitla verktygen. Det andra var att fråga om de digitala verktygen i 
undervisningen. Detta ger informanterna olika förutsättningar i besvarandet av frågan. 
Validiteten blev genom denna fråga bristande. Detta upptäcktes vid genomgången av 
resultatet. I fråga tio var förhoppningen att få mer svar på lärarnas bakgrund kopplat till 
lärarutbildningen. Frågan var dock för öppen. Detta gjorde att få informanter gav svar 
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på hur deras lärarutbildning såg ut, kopplat till användande av digitala verktyg i 
undervisningen.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
 

 Faktorer som påverkar lärares användning av surfplattor och datorer 6.2.1
 
Det framkom i studien att arbetsböckerna till stor del är grunden för 
matematikundervisningen. Två av sju informanter nämner arbetsboken som en trygghet 
i undervisningen. Arbetsboken följer enligt en informant det de nationella proven 
examinerar. Enligt Skolverket (2013) visar det sig att lärare använder arbetsboken för 
att det annars är mer krävande att anpassa arbetssätt och finna arbetsmetoder som bidrar 
till elevernas kunskapsutveckling (a.a.). Då arbetsboken är dominerande i 
undervisningen är det inte förvånande att denna nämns som en trygghet. Det 
arbetsmaterial som används i bredast utsträckning och ges mest tid, blir det 
arbetsmaterial läraren givetvis känner sig tryggare i. För att vi som individer skall kunna 
utveckla oss vidare, måste vi ibland kliva utanför vår trygghetszon. Läraren bör därför i 
detta fall gå ifrån arbetsboken ibland och utforska nya arbetssätt för att utvecklas vidare 
i sin profession. Joubert (2012) menar att lärare inte själv skall ta detta steg, de bör få 
hjälp ifrån andra (a.a.).    
 
Genom intervjuerna i denna studie kan vi se att surfplattan och datorn inte har en 
grundläggande roll i matematikundervisningen. Enligt Skolinspektionen (2009) är det 
arbetsboken som behåller denna roll (a.a.). Surfplattan och datorn ses av deltagarna i 
denna studie som ett komplement till deras ordinarie undervisning. Surfplattan används 
av dessa deltagare, för att bryta av den ordinarie undervisningen i deras klassrum. 
Främst används dessa vid moment i matematiken som kräver repetition som t.ex. 
multiplikationstabellerna. Då dessa enligt informanterna kan bli långtråkiga att repetera 
blev surfplattan ett lockande verktyg för denna färdighetsträning. Samtidigt står det i 
läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) att eleverna skall kunna använda sig av modern 
teknik för sitt lärande (a.a.). Vi kan hålla med informanterna om att färdighetsträning i 
t.ex. multiplikationstabeller eller tiotalsövergångar är ett bra område att använda 
surfplattan på. Detta kan vi inte stärka med tidigare forskning, endast genom 
informanternas svar. Surfplattan kan vara ett komplement till t.ex. arbetsblad och sparar 
därmed in både tid samt material. Vid ett sådant repeterande moment i matematiken kan 
dessutom ett varierande arbetssätt motivera eleverna. Markkanen (2014) menar att bästa 
sättet att variera undervisningen på är att blanda digitala verktyg med arbetsböcker samt 
fysiskt material. Eleverna behöver balans mellan olika arbetssätt (a.a.). Det framhåller 
även informanterna i denna undersökning. 
 
Fyra av sju informanter i denna studie svarade på frågan hur en lustfylld 
matematiklektion skulle se ut. De svarade då att den skulle vara varierad. Främst nämns 
datorer och surfplattor som skapande av ett lustfyllt lärande för eleverna. På förhand 
trodde vi att lärarna i denna studie skulle nämna mer djupgående pedagogiska tankar 
kring varför de använder sig av surfplattor och datorer i sin matematikundervisning. 
Svaret vi fick först var dock att eleverna tyckte detta var lockande och roligt. Majgaard, 
Misfelt och Rönne (2013) menar att surfplattor och datorer ofta är en motiverande 
faktor för eleverna (a.a.). Det ska nämnas att de flesta informanterna följde upp detta 
svar med yttligare en motivering till varför de använde surfplattan och datorn.  
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Genom intervjuerna framkom att en av informanterna i denna studie med mer erfarenhet 
och utbildning kring digitala verktyg ansåg att applikationerna sparade tid. Denne 
informant menade att en applikation var som ett färdigt paket med roliga övningar för 
eleverna. En annan av informanterna ansåg att surfplattans positiva funktioner var att 
eleven direkt kunde se om svaret blev rätt eller fel. Skolverket (2013) menar att detta är 
en av de positiva aspekterna med surfplattan, som ger läraren mer tid över till annat än 
rättning (a.a.). Den lärare i studien som nämnde att applikationerna kunde spara in tid, 
var även en av de som lade ner mest tid på att utveckla sina kunskaper inom digitala 
verktyg. Att lärarna i denna studie skulle spara in mer tid genom surfplattor och datorer 
kan därför inte vara säkert. Det viktiga blir att granska sig själv, om jag lägger ner tid på 
att lära mig något nytt, vad kan jag då få tillbaka? Detta är en fråga som informanterna 
bör ställa till sig själva. Att använda surfplattan och datorn i sin undervisning av endast 
anledningen att de finns där, är inte det mest optimala. Genom att ställa kritiska frågor 
till sig själv och granska sin undervisning, tror vi att det är lättare att skilja på om 
undervisningen får ett underhållningsvärde, snarare än det undervisningsvärde som 
eftersträvas.  
 
Applikationerna som finns till surfplattor, är något vi kan se att informanterna i denna 
studie själva måste leta upp. Applikationerna som används ska stämma överrens med 
det arbetsområde som bearbetas. Detta kan dock enligt Skolverket (2009) bidra till att 
lärararna tvingas fundera över sin undervisning och lärarroll (a.a.). Med denna 
synvinkel går det att säga att surfplattor och datorer i detta fall kan bidra till att läraren 
utvecklar sin profession.     
       
I intervjuerna för denna studie säger ingen av informanterna att skolan har för lite 
resurser. Det nämns samtidigt att fyra av sju informanter vill ha fler surfplattor och 
datorer till sina klassrum, men att skolan måste prioritera sina resurser. Ellneby (2005) 
menar att det måste finnas en bakomliggande tanke inför inköp av datorer och program 
till dessa. Det handlar inte endast om att ha datorn i klassrummet. Personalen som ska 
använda den måste utbildas och program måste köpas vilket kostar mycket pengar (a.a.) 
Informanter vid alla tre skolor nämner att det är prioriteringen som ligger till grund för 
hur mycket digitala verktyg de har. T.ex. nämner en av informanterna att dennes skola 
har lagt mer resurser på personal snarare än på att införskaffa digitala verktyg. En annan 
informant nämner att på deras skola läggs mycket resurser på digitala verktyg och 
utbildning av personal. Vi kan genom intervjuerna i denna studie dra slutsatsen att 
ekonomin bidrar till hur mycket digitala verktyg det finns på skolorna. Detta 
sammankopplat med prioriteringsfrågan. Vi ser att prioriteringar i hög grad bestämmer 
mängden surfplattor och datorer i klassrummen. Tillgången gynnar naturligtvis 
användning av dessa. En av informanterna nämner att denne har få datorer att arbeta 
med. Det blir därför ett större projekt vid användning av datorer, då datorsal måste 
bokas och klassen måste förflytta sig eller delas upp. Hammond, Reynolds och Ingram 
(2011) belyser denna problematik. Det handlar inte bara om att förflytta klassen. Det 
måste också finnas tid att använda datorerna och denna tid delas med de övriga 
klasserna på skolan (a.a.). Då det krävs mer planering och energi till att anordna en 
lektion med datorn, kan detta bidra till att några av lärarna i denna studie väljer att inte 
använda dessa, till skillnad från de som har större tillgång till dem. Informanterna 
nämner kollegor och sociala medier som inspirationskällor till användandet. Nilsen 
(2014) säger att lärare ofta lämnas själva till att fundera ut hur datorer kan användas. 
Det kräver dock tid till att leta upp källor och kritiskt granska dessa (a.a.). Vi kan i 
samband med detta se att deltagarna i studien nämner tidsbrist som en faktor till att de 
inte har lärt sig mer om digitala verktyg. Samtliga deltagare uttrycker att de vill ha mer 
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surfplattor och datorer men att det är en prioriteringsfråga. Lärare E pekar på att risken 
med en surfplatta kan finnas efter att eleverna haft kontakt med denna. Då riskerar 
denne lärares ordinarie undervisningen att inte bli lika lockande. Informanten har dock 
inga belägg för att detta kan inträffa, det är en fri spekulation från dennes sida. Olsson 
(2013) menar att ett lustfyllt lärande ska eftersträvas. Men att det alltid måste finnas ett 
genomtänkt syfte kring aktiviteten från lärarens sida. Risken finns annars att surfplattan 
ses som en nöjesstation (a.a.).   
 
Tre av sju informanter i denna studie uttrycker att de skulle arbeta mer med surfplattor 
och datorer om de fanns tillgängliga. De säger att de hade en negativare inställning till 
digitala verktyg förr än vad de har nu. Markkanen (2014) menar att lärare till en början 
tenderar att använda de digitala verktygen för att de har tillgång till dem. Han menar att 
det tar en tid innan lärare börjar fundera över surfplattor och datorers möjligheter som 
pedagogiskt verktyg (a.a.). Med denna information kan vi dra slutsatsen att lärarna i 
denna studie använder dem mer idag, beroende på att det generellt finns fler datorer och 
surfplattor på skolorna. Detta är då en faktor till varför lärare väljer att använda datorn 
och surfplattan i matematikundervisningen. I Skolverkets rapport (2013) kan denna 
slutsats stärkas, då rapporten visar att fördubbling kring användandet av datorer i 
matematikundervisningen skett sedan 2008 (a.a.). När deltagarna i denna studie får tid 
och tillgång till dessa digitala verktyg, kan de se fler möjligheter med dem. Det kan vara 
en bidragande faktor till att de väljer att använda eller inte använda dem. Vi har inte 
mycket erfarenhet av surfplattor och datorer. Detta har gjort att vi inte använt dem i stor 
utsträckning under VFU-perioder. Genom att läsa bakomliggande forskning har vår 
uppfattning ändrats till det positivare och vi kan se fler möjligheter med dessa digitala 
verktyg än vid början av denna studie.     
 

 Lärares kunskaper kring surfplattor och datorer 6.2.2
 
En intressant faktor som framkommit genom denna studies intervjuer vilket påverkar 
valet av användningen av surfplattor och datorer, är kunskapen kring de program och 
applikationer som används. Det visade sig att några av informanterna stannade kvar vid 
ett fåtal av dessa mjukvaror, då de visste hur de skulle kunna lösa eventuella 
problemsituationer. I studien har det tagits reda på informanternas bakomliggande 
kunskaper kring datorer och surfplattor. Det framgår då att de har fått lära sig om dessa 
på egen hand. Detta gör att ett eget intresse måste finnas för att kunna utveckla sin 
kunskap kring dessa digitala verktyg. Exakt vilken kunskap informanterna har var svårt 
att uppmäta och går därför inte att svara på konkret. Innan de började arbeta som lärare 
hade de dock ingen utbildning om hur de skulle använda surfplattor och datorer i 
matematikundervisningen. En rapport från KK-stiftelsen (2009) visar att mindre än 
hälften av de tillfrågade var nöjda med den utbildning de fått inom internetanvändning 
(a.a.). Med utgångspunkt av denna information reflekterade vi över vår egen 
lärarutbildning. Vi diskuterade hur mycket praktisk kunskap vi har fått om surfplattor 
och datorer, som kan appliceras i undervisningssammanhang. Vi kom fram till att detta 
hittills har sträckt sig till en halv dag fördelat på sju terminer. Vi utbildar oss till lärare 
mellan åren 2011-2015 och har endast fått denna tid. Hur mycket tid kan vi då förvänta 
oss att en lärare som tog sin examen omkring 1990 har givits? Vad som skall flyttas 
undan från lärarutbildningen för att ge mer plats åt något nytt, blir dock en komplicerad 
fråga. Finns det något som går att ta bort i dagsläget från lärarutbildningen, för att inte 
behöva förlänga denna? Vad gynnar lärarstudenterna mest? Det här är viktiga frågor att 
reflektera kring. Ytterligare en faktor som är värd att fundera över är vilka förkunskaper 
som skall läras ut på lärarutbildningen. Teknik och framförallt surfplattor samt datorer 
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förändras mycket snabbt. I takt med detta bör förkunskaperna förändras, för att anpassa 
sig till teknikutvecklingen. Det andra alternativet blir annars att ge lärarstudenterna en 
grundläggande utbildning i användande av IKT.      
 
I arbetet har det framgått att kunskap kring digitala verktyg är en betydande faktor till 
varför deltagarna i studien väljer eller inte väljer att använda dessa. Mouwitz (2001) 
säger att kompetensutvecklingen är viktig för lärare. Det är denna som utgör en grund 
för att läraren ska kunna förändra sitt arbetssätt. Men det är inte bara kunskap kring 
digitala verktyg som krävs. Intresset hos läraren är viktigt för att kunna ta emot kunskap 
som ges vid en kompetensutveckling (a.a.). Utifrån intervjuerna framgår även att 
intresse från lärarens sida är en påverkansfaktor. Studien visar att en del deltagare är 
mer villiga än andra på att lägga ner tid vid sidan av sin undervisning, på 
kunskapsinhämtande av digitala verktyg. Vad övriga deltagare lägger sin tid på utanför 
undervisningen framgår dock inte genom intervjuerna.  
 
Utifrån de intervjuer som genomförts synliggjordes att användandet av surfplattor och 
datorer skiljer sig från klassrum till klassrum. Det handlar delvis om deltagarnas 
kunskaper och intresse (engagemang) i ämnet. Även om de har tillgång till digitala 
verktyg behöver det inte betyda att de använder dem. Det går därför att säga att eleverna 
får använda surfplattor och datorer beroende på vilken lärare de har. Joubert (2012) har i 
koppling till detta benämnt att det viktiga inte enbart är inköpen av hårdvaror. Joubert 
framhåller istället att vikten borde läggas vid att motivera lärarna till användningen av 
dessa (a.a.). Det framgår att det inte bara räcker med ett fortbildningstillfälle för att ta 
till sig kunskap. En av deltagarna i studien nämner t.ex. att efter en fortbildning är det 
upp till dem själva att förvalta kunskapen och använda den kontinuerligt, för att denna 
skall ge någon nytta. Det märks att de lärarna i denna studie som har ett intresse inom 
de digitala verktygen kan mer. Detta beror på att de har lagt mycket fritid på att utveckla 
kunskaper i användandet av surfplattor och datorer. De som inte har samma intresse av 
surfplattor och datorer prioriterar annat inom sitt arbete. Vi har fått inblick i att mycket 
av deltagarnas fritid läggs på egen kompetensutveckling när det gäller användandet av 
surfplattor och datorer. Det framgår att de vill ha mer kunskaper från fortbildningar. De 
lägger dock ingen större värdering i vilken slags fortbildning det gäller. Det viktiga är 
enligt dem att få mer kunskaper i området IT och IKT. En rapport från Riksrevisionen 
(2013) visar att Skolverket försöker nå lärare genom sin hemsida. Dock anser många 
lärare att hemsidan är svårnavigerad och det visar sig att informationen från denna sida i 
större grad når rektorerna framför lärarna (a.a.). Vid en jämförelse från denna rapport 
och våra intervjuer kan vi se att lärarna i denna studie behöver lägga mycket av sin egen 
tid på att finna tips, idéer, nya rön samt ny forskning inom olika områden för att få 
större kunskap kring surfplattor och datorer. Det måste läggas tid vid sidan av skolan för 
att kunna tillgodogöra sig den information som finns. Information kring användandet av 
surfplattor och datorer finns, men att finna den visar sig vara betydligt svårare och 
tidskrävande. Tiden blir således en viktig faktor till varför lärare i denna studie väljer 
eller inte väljer att använda surfplattor och datorer i sin matematikundervisning. 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Genom denna studie har vi fått reda på vad det är som kan göra att lärare väljer eller inte 
väljer datorn och surfplattan i sin matematikundervisning. Det har framgått en mängd 
olika faktorer till deras val. En vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att 
undersöka vad som främjar elevers lärande effektivast, d.v.s. vad händer på elevnivå. Är 
det en undervisning med arbetsböcker eller en undervisning med surfplattor och datorer. 
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Jämförelsen går att göra med fler metoder som laborativt material och 
utomhusmatematik. Det skulle gå att ha två eller fler testgrupper. Forskaren kan 
introducera ett nytt arbetsområde för grupperna. En grupp får använda sig av digitala 
verktyg och den andra gruppen får använda sig av arbetsöcker, laborativt material eller 
utomhusmatematik. Det går sedan att göra en jämförelse mellan grupperna för att se 
vilken metod som gynnar eleverna bäst.   
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Allmän information: 

• Informera om studiens syfte för informanten. 
• Du kommer att vara anonym (det går inte att spåra intervjun till person, skola 

eller ort osv.).  
• Intervjun kommer att spelas in, är detta okej? När materialet är transkriberat 

kommer ljudfilen att förstöras. 
• Den intervjuade får vid vilket tillfälle som helst välja att inte svara på en fråga 

eller helt bryta intervjun. 
• Önskas en redovisning av transkriberingen?  

Bakgrund 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vad gör du i dagsläget på skolan?  

Vilka ämnen undervisar läraren i? 
3. Hur ofta bedriver du undervisning inom matematik? Och hur länge har du 

bedrivit undervisning inom matematik? 
Hur många gånger per vecka? 
Hur många år? 

4. Hur anser du att en motiverande och lustfylld matematiklektion ska vara? 
Användning  

5. Vad är din allmänna uppfattning om användning av digitala verktyg (surfplattor 
och datorer) i undervisningssammanhang? 
Vad är positivt? 
Vad är negativt? 

6. Har du samma möjligheter att använda dig av surfplattor och datorer i din 
undervisning som övrig personal? 
Vem får mest/minst möjlighet? 

7. När/hur använder du främst dessa digitala verktyg i undervisningen? 
Speciell målgrupp, ämne, tillfälle etc. Används dem speciellt inom något 
särskilt område? vilket område? Får eleverna arbeta enskilt eller i grupper? 
Hur länge har du använt dig av surfplattor och datorer i undervisningen? Vad 
tycker eleverna om att arbeta med surfplattor och datorer? Tycker du att detta 
arbetssätt ger resultat? 

8. Har din syn på användandet av surfplattor och datorer ändrats sen du började 
använda det? 

9. Känner du dig bekväm med att använda dessa digitala verktyg i din 
undervisning? 
Utbildning/Fortbildning 

10. Hur har du lärt dig använda dessa digitala verktyg? 
Själv, utbildning av utomstående, utbildning inom skolan, genom kollegor etc. 

I 
 



  
 

11. Hur känner du kring din bakomliggande kunskap om användandet av digitala 
verktyg?   

Avslut:  
• Är det något du känner att du skulle vilja tillägga angående detta ämne?  

Tack så jättemycket för att du tog dig tiden att svara på mina frågor och jag vill också 
hälsa ett stort tack från Christoffer Dahlqvist / Rasmus Götberg. 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på 
vårt fjärde och sista år. Vi är nu i full gång med vårt självständiga arbete 1 som är 
inriktat på ämnet matematik. 
 
Syftet med arbetet är att se vad som påverkar lärares användning av surfplattor och 
datorer i matematikundervisningen.  Vi vill ta reda på lärares inställningar till 
användandet av surfplattor och datorer som verktyg i matematikundervisningen. Det är 
inte viktigt att du har en större erfarenhet av arbetet med dessa verktyg, för oss är det 
intressanta att ta del av din inställning till användandet av dem.  
 
Vi har under arbetets gång läst och tagit del av tidigare forskning inom ämnet men för 
att få ett bredare perspektiv i ämnet har vi valt att genomföra intervjuer. Detta för att få 
ta del av aktiva lärare samt specialpedagogers tankar om användandet av surfplattor och 
datorer i matematikundervisningen. Vi tänker genomföra intervjuerna mellan vecka 49-
50 på det datum och den tid som passar dig. Intervjun kommer ta ca 45 minuter, vilket 
vi hoppas att du kan undvara för att delta i vår undersökning.  
 
Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. Med detta menas att vi som leder intervjun 
har färdiga frågor som behandlas och besvaras av dig som blir intervjuad, i denna 
intervjuform är intervjuaren flexibel och öppen att höra den intervjuades olika idéer 
samt låta dig ge mer utförliga svar.  
 
Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär att du 
som deltar i intervjun har möjligheten att avbryta intervjun när du vill. Alla som deltar 
kommer att vara anonyma och skolans namn samt ort kommer inte kunna identifieras. 
Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera underlaget.  
Om det är några frågor eller funderingar får du kontakta oss.  
 
 
Rasmus Götberg:   Christoffer Dahlqvist: 
Telefon: 07xxxxxxxx   Telefon: 07xxxxxxxx 
Mail: rg222bi@student.lnu.se  Mail: cd222bp@student.lnu.se  
 
Vi vill tacka på förhand för ditt samarbete.  
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