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Sammanfattning 
Digitala verktyg får en allt mer större plats i hela vårt samhälle och inte minst 
i elevernas vardag. Skolorna behöver utvecklas i samma takt som resten av 
samhället och det innebär att skolorna behöver använda mer digitala verktyg.  
I denna studie undersöktes hur digitala verktyg används i 
matematikundervisningen i skolorna av olika lärare runt om i Sverige. För att 
genomföra studien skickades en digital enkät ut till lärare som arbetar i 
förskoleklass upp till årskurs 3, totalt deltog 25 lärare. I resultatet framgår det 
att 88 procent av respondenterna använder digitala verktyg 2 till 3 gånger i 
veckan. Det vanligaste arbetsområdet som lärare använder digitala verktyg i 
är taluppfattning samt för att utveckla elevernas begreppsförmåga. 

 

 

 

Sökord/ Nyckelord: Digitala verktyg, matematikundervisning, lågstadiet, lärare, 
läroplanen. 
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Inledning 
Samhället utvecklas hela tiden mot ett mer digitaliserat samhälle och det är 
viktigt att även skolan följer med i denna utveckling. I den reviderade 
versionen av läroplanen (Skolverket, 2018a) har digitala verktyg fått en mer 
framstående plats. Man skriver att eleverna genom skolan ska utveckla en 
digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 
(Skolverket, 2018a). I en publikation av skolverket, Digitaliseringen i skolan - 
möjligheter och utmaningar (Skolverket, 2018b), kan man läsa om den ökade 
digitaliseringen och hur den påverkar allt i samhället. Skolverket (2018b) 
skriver även om vikten av att alla inom skolan har kunskaper om hur man 
använder digitala verktyg på rätt sätt för att kunna överföra detta på rätt sätt 
till eleverna. Samuelsson (2014) beskriver att digitala medier har för de allra 
flesta blivit en självklarhet. Överallt i samhället möts vi av människor med 
mobiltelefon, surfplatta eller dator i handen. Skolan ska vara jämställd och ge 
alla elever samma förutsättningar för att utvecklas och nå målen men 
Samuelsson menar att det inte alltid är fallet. Kompetenser och tillgångar är 
inte jämnt fördelade mellan individer och skolor. I denna studie kommer jag 
att undersöka hur tillgångarna ser ut på olika skolor samt hur lärare använder 
digitala verktyg i matematikundervisningen.  
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Litteraturbakgrund 
I kommande del av uppsatsen kommer jag att undersöka vad tidigare 
forskning säger om digitala verktyg i matematikundervisningen. Det kommer 
att tas upp kopplingar till läroplanen, Lgr11 samt andra publikationer av 
Skolverket. 

Digitala verktyg 
 
I denna studie kommer begreppet digitala verktyg att nämnas ofta. Detta är 
något som även nämns kontinuerligt i de källor som jag valt till min studie. 
Digitala verktyg är ett brett begrepp som innefattar alla teknologiska 
hjälpmedel som finns tillgängliga.  
 
Samuelsson (2014) skriver i sin avhandling att internationellt anses Sverige 
ligga i framkant när det gäller tillgång till olika typer av digitala verktyg. 
Författaren skriver att i och med den stora spridningen av digitala verktyg i de 
svenska hemmen är det självklart att digitala verktyg ska ha en stor del i 
skolan också. Hon nämner dock i sin avhandling att även om spridningen är 
stor i samhället så finns det stora ojämlikheter i skolans värld, en anledning 
som författaren nämner är de socio-ekonomiska faktorerna och 
generationsskillnader. Ett begrepp som är återkommande i hennes avhandling 
är digitala klyftor, och det framkommer i avhandlingen att detta är ett 
begrepp som kan problematiseras. Detta för att digitala klyftor ofta betraktas 
som att man antingen har tillgång till det eller att man inte har det, men att det 
kan finnas olika tolkningar av detta begrepp. Samuelsson skriver att det även 
kan handla om att även om tillgångarna finns så skiljer sig kunskaperna så 
markant att det uppstår klyftor på grund av detta. 
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Digitala verktyg i läroplanen  
 
I dagens läroplan finns det inga direktiv på hur ofta digitala verktyg eller 
vilken typ av digitala verktyg som ska användas i matematikundervisningen. 
Det som står under syftet i kursplanen för matematik (Skolverket, 2018a) är att 
eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
digitala verktyg för att genomföra problemlösningar, göra beräkningar och 
tolka data.  I och med detta är det upp till alla lärare att själv planera sin 
undervisning och detta mynnar ut i att användandet av digitala verktyg skiljer 
sig åt både beroende på vilken lärare man har samt vilken skola man går på. 
Man ska här ta i beaktning att många forskare menar att elever lär sig 
matematik bättre genom att använda digitala verktyg. Ett exempel på detta är 
Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2016) som undersöker om 
elever lär sig mer matematik när de får tillgång till digitala spel. De menar att 
elever lär sig mer om multiplikationstabellerna när eleverna fick spela ett 
speciellt digitalt spel.  
 
Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi. Syftet 
med den övergripande strategin är att Sverige ska vara fortsatt ledande inom 
digitalisering och digital kompetens. För att detta ska vara genomförbart 
skriver de att skolan spelar en central roll. Utbildningsdepartementet (2017) 
skriver att strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få 
de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet, vilket i längden kommer att 
bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Åkerfeldt, Kjällander och 
Selander (2018) beskriver de sex viktigaste punkterna som strategin berör: 
 

1. Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i 
grundskola, framförallt i teknik och matematik. 

2. Eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga. 
3. Eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt med användning av digital teknik. 
4. Elever ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg. 
5. Eleverna ska förstå digitala system och tjänster. 
6. Eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på 

individen och samhället.  
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Författarna nämner hur digitaliseringsstrategin lyfter fram vikten av adekvat 
digital kompetens. Tillägget adekvat används i strategin för att understryka 
hur den digitala kompentensen och teknologier hela tiden befinner sig i 
förändring. (Kjällander, Selander och Åkerfeldt, 2018). 
Utbildningsdepartementet (2017) skriver att för att kunna nå det övergripande 
målet med strategin är det nödvändigt att digitaliseringens möjligheter 
används på rätt sätt. Problematiken kan vara att lägga fokus på denna strategi 
utan att andra centrala områden inom skolan ska stå still, därför är det viktigt 
med samspel mellan staten och huvudmännen. En kompetensutveckling hos 
huvudmän och andra som är verksamma inom skola är ett centralt fokus som 
behövs för att målet ska kunna nås.  

 

Fördelar och nackdelar med digitala verktyg i matematiken 
 
Att digitala verktyg förbättrar resultaten i matematikundervisningen är flera 
forskare ense om. Byon och Joung (2017) har i sin forskning undersökt hur 
man kan använda spel för att utveckla elevernas matematiska kunskaper. 
Författarna skriver att lärare under många år har använt sig av digitala spel i 
undervisningen och matematikundervisningen. Även om lärarnas kunskaper 
om de digitala verktygen som används i undervisningen skiljer sig stort ökar 
hela tiden användandet av just digitala verktyg. Fortsättningsvis skriver 
författarna att även om resultatet i deras studie visar på ökade kunskaper i 
matematiken med digitala verktyg, är det i och med brist på tidigare forskning 
svårt att svara på om man kan se detta som en pålitlig studie. Bakker, van den 
Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2016) har även i sin studie visat på fördelar 
i att använda sig av digitala spel i undervisningen. 
 
Det finns många forskare som nämner framgångarna med att använda 
digitala verktyg i matematikundervisningen, i en studie av Choppin, Carsson, 
Borys, Cerosaletti och Gillis (2014) beskriver författarna hur man genom att 
använda digitala verktyg på ett lättare sätt kan individualisera 
undervisningen för sina elever, ett sätt kan vara att anpassa nivån på 
materialet. De nämner även några svårigheter i och med att man använder sig 
av dessa i undervisningen. De nämner hur glappet i hur digitala verktyg är 
tillgängliga på skolor samt hur man inte kan förutsätta att elever har tillgång 
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till internet hemma. Det finns även svårigheter genom att släppa den 
traditionella boken eftersom man missar många av de tillfällen där eleven 
integrerar med läraren och de andra eleverna. Även Hollands och Pan (2018) 
beskriver i sin studie att målet med att använda digitala verktyg ska vara att 
öka elevernas kunskaper och engagemang. Genom att använda sig utav 
digitala verktyg kan man individualisera undervisningen och de instruktioner 
som man har som intention att ge eleverna.  Författarna nämner att genom att 
använda sig av digitala verktyg i undervisningen så kan man nå eleverna i 
deras digitaliserade värld som många av eleverna möter dagligen.  
 
Hillman och Säljö (2015) studerade hur digitala verktyg kan användas för att 
forma matematikundervisningen. De skriver att genom att använda digitala 
verktyg i undervisningen underlättar man lärandet hos eleverna och ökar 
möjligheterna för eleverna att bekanta sig med matematiska begrepp. Genom 
att använda digitala verktyg kan eleverna lösa problem och möta matematiska 
resonemang på andra sätt än genom traditionella verktyg. De skriver om att 
hur lärare använder de digitala verktygen kan göra en stor skillnad på 
undervisningen. I deras studie följde de två olika lärare som i sin 
undervisning använder miniräknare som det digitala verktyget. De beskriver i 
sin studie att även om lärarna undervisar om samma innehåll samt under 
liknande omständigheter skiljer sig undervisningen markant, detta på grund 
av att de instruerade eleverna att använde kalkylatorn på olika sätt. 
Författarna studerade även hur man genom att använda digitala verktyg kan 
förändra undervisningen, från traditionellt arbete med penna och papper till 
en digitaliserad undervisning. Till exempel kan eleverna få uppgifterna 
visualiserade för sig och få en snabb återkoppling på de lösningar de gör i 
olika program.   
 
Polly (2014) studerade hur lärare integrerade digitala verktyg i matematik 
under en längre period. Under denna period kunde Polly uppfatta att de 
oftast använda digitala verktyg till helklassgenomgångar samt för att kunna 
färdighetsträna elevernas matematiska kunskaper. Det framkom även i 
studien att lärare ansåg att undervisningen underlättades med hjälp av 
digitala verktyg och att eleverna lättare kunde lära och förstå nya begrepp.  
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Teoretiskt ramverk 
I kommande del kommer jag att presentera det ramverk som jag kommer att 
använda för att diskutera resultatet av den studie som jag genomför.  

TPACK 
TPACK används för att skapa en förståelse för hur integreringen av digitala 
verktyg i samspel med pedagogik kan användas för att effektivisera 
undervisningen. TPACK står för Technological Pedagogical and Content 
Knowledge. Ramverket skapades av Mishra och Koehler (2007) och de menar 
att ramverket beskriver vilka kunskaper en lärare behöver för att kunna 
integrera digitala verktyg på ett givande sett. De beskriver även hur 
integreringen av digitala verktyg kan bli komplicerat för lärare eftersom det 
innebär nya kunskaper som lärare behöver. För att kunna ha en givande 
undervisning menar Mishra och Koehler (2007) att krävs kunskaper om 
teknologin, pedagogiken samt ämnesinnehåll för att det ska vara fungerande. 
I figur 1 nedan beskrivs det hur de olika delarna samspelar.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ramverket TPACK (http://tpack.org) 

http://tpack.org/
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Detta är ett av få ramverk som behandlar integreringen av digitala verktyg i 
undervisningen och i och med detta känns det högst relevant i samhällets 
utveckling. TPACK kan delas in i sex olika delar och kan ses komplicerat, 
nedan kommer jag kort beskriva de olika delarna.  
 

Technological Pedagogical and Content Knowledge 
 

• Content Knowledge (CK) – Lärares ämneskunskaper i det specifika 
ämnet som de ska undervisa i.  

• Pedagogical Knowledge (PK) – Kunskaper om pedagogiken och det 
didaktiska. 

• Technology Knowledge (TK) – Kunskaper om de digitala verktyg som 
lärare använder. Kunskaper om hur teknologin kan underlätta 
undervisningen. 

• Pedagogical Content Knowledge (PCK) – Lärares kunskaper om att 
implementera sina ämneskunskaper i undervisningen. 

• Technological Content Knowledge (TCK) – Lärares kunskaper om 
sambandet mellan digitala verktyg och ämnesinnehåll. Och lärares 
förståelse på hur digitala verktyg kan utgöra ett verktyg i den 
traditionella undervisningen.  

• Technological Pedagogical Knowledge (TPK) – Kunskaper om hur digitala 
verktyg kan påverka och ändra undervisningen med hjälp av digitala 
verktyg. Det handlar om att anpassa både det digitala verktyg som 
används samt undervisningen för att effektivisera inlärningen. Hör 
handlar det även om hur man anpassar de digitala verktygen efter hur 
eleverna lär bäst, hur man individualiserar användningen av digitala 
verktyg. 

 
 
Med hjälp av detta ramverk kan man analysera hur lärares kunskaper 
påverkar användningen av digitala verktyg i undervisningen.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om i vilken utsträckning 
lärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen och varför de 
väljer att använda verktygen på dessa sätt, samt att få en inblick i hur lärare 
ser på användningen av digitala verktyg. Frågeställningen som kommer ligga 
till grund för hela studien är: Hur arbetar lärare med digitala verktyg i 
matematikundervisningen? Med detta som utgångspunkt har följande 
forskningsfrågor formulerats.  

Forskningsfrågor 
 

• Hur frekvent använder lärare digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 

• Vilken centralt innehåll är det vanligast att använda digitala verktyg 
till? 

• Vilka förmågor förväntas eleverna utveckla genom att använda 
digitala verktyg? 

 
 

Metod 
För att genomföra denna studie har jag valt att använda mig av en enkät för 
att samla in mitt data. Denna metod valdes till studien för att syftet med 
studien är att ta reda på hur frekvent lärare använder digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Eliasson (2013) skriver att kvantitativa metoder 
passar bäst när man vill undersöka antal och i vilken grad olika fenomen 
förekommer. Enkät användes även för att kunna nå ut till mer respondenter 
på kortare tid, genom att få in fler svar har studien en högre reliabilitet. 
Enkäten ligger som bilaga 1. Detta innebär att denna undersökning hamnar 
under den kvantitativa metoden. För att utforma enkäten använde jag mig 
utav en digital enkät på https://www.survio.com/sv/. Jag valde att använda 
mig utav en digital enkät för att ha möjlighet att nå ut till fler respondenter i 
olika delar av Sverige för att kunna få ett mer utbrett resultat. Jag har ställt i 
ordning en enkät där lärarna förväntas att svara på några frågor. Frågorna är 

https://www.survio.com/sv/
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både kryssfrågor och frågor där lärarna måste formulera mer djupgående 
svar. Detta för att jag ska kunna få en grund att utgå ifrån och för att få en 
djupare förståelse och ha mer material att analysera. På den åttonde och sista 
frågan får lärarna möjlighet att själv skriva något som de tycker känns 
relevant eller om de tycker att jag missat något i min enkät. Eliasson (2013) 
skriver om vikten av att formulera enkätfrågorna så att dessa inte 
missuppfattas. I utformningen av enkäten är detta något som hela tiden varit i 
fokus. Eliasson (2013) beskriver hur man ska vara noggrann med att välja ut 
relevanta frågor och inte falla utanför spåret. För att jag ska kunna säkerställa 
att jag håller mig till syftet har jag valt att använda mig utav få frågor som 
både kopplas till styrdokument och för att kunna få en inblick i hur de digitala 
verktygen används på skolor runt om i landet.  
 
De eventuella problem jag skulle kunna möta under min undersökning skulle 
kunna vara att jag får för lite svar på mina enkäter och mitt empiriska material 
blir för tunt. För att förhindra detta kommer jag att skicka ut fler enkäter än 
vad jag i min undersökning behöver. Eliasson (2013) skriver att detta kan vara 
en fallgrop i just kvantitativa studier där man använder sig av enkäter. För att 
kunna få en stark reliabilitet var min bedömning att jag behövde ca 25 stycken 
respondenter.  

Urval 
För att få respondenter till min studie valde jag att använda mig av internet 
för att ha möjlighet att nå ut till lärare över hela Sverige. Jag använde mig av 
en grupp på Facebook som är till för f-3 lärare att dela med sig tips och idéer. 
Eliasson (2013) beskriver detta som ett subjektivt urval där jag själv väljer 
vilka som ska ingå i min studie. Detta urval görs för att jag vill ha lärare som 
är intresserade och relativ insatta i ämnet ska svara på min enkät. Där 
skickade jag ut en fråga till gruppen och bad de som var intresserade att svara 
på min enkät att skriva till mig. Utifrån att lärarna fick göra ett val om 
medverka fick jag de lärare som var intresserade som respondenter och kunde 
få ett mer innehållsrikt svar. Detta kan ses som en svårighet då att studien kan 
missa en stor del av lärargruppen och studiens reliabilitet kan ifrågasättas. 
Men eftersom jag har lärare från hela Sverige som respondenter kan svaren jag 
har anammas till en större grupp och studien blir trovärdig.  
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Genomförande 
Efter att enkäten tagits fram tog jag ännu en gång kontakt med de lärare som 
jag tidigare tagit kontakt med genom en förfrågan på internet. Jag fick kontakt 
med 25 verksamma lärare som arbetar runt om hela Sverige till respondenter. 
Respondenterna fick enkäten skickad till sig digitalt och kunde direkt svara på 
enkäten. Eftersom jag använder mig av en digital enkät fick jag direkt ta del av 
svaren och kunde därefter analysera resultatet av enkäterna. 

Bearbetning 
Efter att ha fått in alla svaren på enkäterna valde jag att sammanställa alla 
svaren i ett Excel dokument. I och med att jag fick ta del av alla respondenters 
svar i ett och samma dokument kunde jag analysera och jämföra resultaten.  
För att kunna jämföra och se skillnader och likheter mellan svaren som lärarna 
gav använde jag mig av olika diagram för att synliggöra resultaten.  
 
På de frågor där respondenterna fick välja bland olika svarsalternativ kunde 
jag omvandla svaren till olika tabeller genom att använda olika diagram, 
genom detta kunde jag analysera resultaten. På de frågor där respondenterna 
själv fick möjlighet att skriva egna alternativ kunde jag sedan sammanställa 
dessa för att få ett mer djupare resultat. Jag valde i min enkät att ställa två 
frågor för att urskilja mina respondenter, verksamma år som lärare samt 
vilken årskurs man arbetar i. Dessa delar kommer att vara med som faktorer i 
min analys. 
 
För att analysera resultatet kommer jag i diskussionen att använda mig utav 
ramverket som jag tidigare beskrivit, TPACK. Detta kommer jag göra genom 
att kolla på de resultaten jag får i studien och sedan koppla detta till de olika 
delarna i TPACK. Sofkova och Spante (2016) skriver att i just TPACK-
modellen framhålls samspelet mellan teknik, pedagogik och ämnesinnehåll 
och vikten av att komponenter kombineras på ett meningsfullt sätt.  

Metoddiskussion 
Eliasson (2013) beskriver reliabilitet som att en studie är pålitlig. Genom hög 
reliabilitet kan samma studie upprepas och samma resultat förväntas 
framkomma. I studien som jag har genomfört har jag använt mig av 
respondenter från olika delar av Sverige. Genom att detta var en studie som 
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innefattade en liten del utav alla verksamma lärare som arbetar är det 
problematiskt och svårt att säga ifall exakt samma resultat skulle framgå. Det 
framkommer dock ett väldigt likvärdigt resultat från de allra flesta 
respondenter. Om detta beror på att jag hittat mina respondenter i samma 
grupp samt att de som valt att svara på min enkät är intresserade av digitala 
verktyg är svårt att svara på, men detta skulle kunna vara en bidragande 
faktor.  Eliasson (2013) fortsätter att beskriva att för att uppnå en hög 
reliabilitet är det viktigt att man förbereder undersökningen noga. Det är 
viktigt att man är tydlig i sina frågeställningar samt att man gör rutiner för 
hur undersökningen ska genomföras. Eftersom jag noggrant formulerade 
frågor till min enkät samt att jag under tiden analyserade resultatet för att se 
att de svar jag får in är pålitliga. Validitet handlar enligt Eliasson (2013) om att 
ta reda på ifall studien är giltig. Undersöker man det som man har tänkt att 
undersökas?  Hon skriver att det är viktigt att man väljer rätt metod för att 
studien ska bli trovärdig och giltig. 

 
Forskningsetik 
För att genomföra denna studie har jag följt de forskningsetiska principerna 
som vetenskapsrådet (2002) tagit fram. De forskningsetiska principerna är 
informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera deltagarna om 
syftet med studien, detta gjorde jag genom att jag samtidigt som lärarna fick ta 
del enkäten fick beskriver för sig om vad syftet med studien var. 
Samtyckskravet innebär att deltagarna själv bestämmer över sitt deltagande 
och kan när som välja att hoppa av studien. Lärarna fick själv avgöra om de 
ville genomföra enkäten och fick veta att de under hela studien har möjlighet 
att avbyta. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om 
deltagarna ska förvaras så att inga utomstående ska kunna ta del av det. All 
information om deltagarna finns endast sparat på min dator, men alla 
enkätsvar är anonyma. Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in 
endast får användas i forskningssyfte. Detta har alla repondeter blivit 
informerad om innan genomförd enkät. 
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Resultat 
Nedan kommer resultatet av datainsamlingen att presenteras genom olika 
tabeller och diagram. Resultatet kommer att delas upp i olika avsnitt beroende 
på de olika forskningsfrågorna som jag tidigare nämnt.   

Bakgrundsdata 
 
Jag har valt att analysera datan utifrån de två faktorer som jag tagit med i min 
enkät, verksamma år som lärare samt vilken årskurs man arbetar i, för att 
kunna se ifall resultatet skiljer sig. 

Diagram 1: Verksamma år som lärare  
 
Ovan redovisar jag i diagram 1 resultatet som framkommit på frågan om hur 
länge lärarna varit verksamma. 
 
Resultatet i diagram 1 visar hur jämt fördelat enkäten blivit besvarat utifrån 
hur länge man varit verksam lärare. Det framkommer i resultatet att 
respondenterna går från att ha arbetat i 1 år upp till 40 år. Detta resultat 
kommer ligga i fokus i en senare del i resultatdelen. 

5 st

4 st

5 st

6 st

5 st

Verksamma år som lärare

1-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21 + år
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Digitala verktyg på skolorna 
Eftersom jag valt att skicka ut enkäten till lärare runt om i hela Sverige 
kommer tillgången till digitala verktyg att skilja sig åt. I diagram 2 
framkommer det hur tillgångarna finns fördelat hos respondenterna.  

 
Diagram 2: Tillgången till digitala verktyg på skolorna. 

 

I diagram 2 framkommer det att det digitala verktyg som är vanligast är 
projektor, tätt följt av dator samt surfplattor. I enkäten hade lärarna möjlighet 
att välja alternativet TV, i resultatet valde jag att slå ihop detta med projektor. 
I denna del kunde även lärarna att skriva ett eget alternativ, det svar jag fick 
var Chromebook, vilket är en typ av dator. Under denna fråga hade lärarna 
möjlighet att välja flera alternativ 
.             

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Hur frekvent används digitala verktyg i matematiken 

 
Ovan finns en tabell som beskriver hur frekvent lärarna använder digitala 

22
20

24

9

1
0

5

10

15

20

25

30

Dator Surfplatta Projektor Interaktiv 
skrivtavla

Eget alternativ

Serie 1

2-3 gånger i 
veckan 

22 pers 

1 gång i 
veckan 

1 pers 

2-3 gånger i 
månaden 

1 pers 

Mer sällan 1 pers 
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verktyg i undervisningen.  I tabell 1 framkommer det tydligt att det är 
vanligast att respondenterna använder digitala verktyg 2-3 gånger i veckan. 
På de andra alternativen är det endast en respondent på vardera, En 
respondent skriver ” En viktig del i den dagliga undervisningen som jag 
aldrig skulle vilja vara utan!”. 
 
Genom att endast använda svaren av respondenterna som arbetat 1-15 år 
skiljer sig resultatet åt. Genom att analysera enkätsvaren utifrån denna faktor 
framkommer det att 11 st använder digitala verktyg 2-3 gånger i veckan. 
Diagram 4 nedan visar resultatet av samma frågeställning med 
respondenterna som arbetat 16 år eller mer. 

 
 Diagram 3: Frekvensen av digitala verktyg i undervisningen, verksam 16 år +. 
 

Syftet med digitala verktyg i undervisningen  
 
I min enkät frågade jag respondenterna vilka förmågor eleverna förväntas 
utveckla genom att integrera digitala verktyg i matematik undervisningen. På 
denna fråga hade respondenterna möjlighet att välja flera alternativ just för att 
dessa förmågor i många fall går ihop med varandra. I diagram 4 nedan 
presenteras resultatet av denna fråga. Det framkommer här att 
begreppsförmågan samt problemlösningsförmågan är vanligast, men att även 
de andra förmågorna ligger nära inpå. Metodsförmågan är den som ligger 
lägst även om skillnaden är mycket liten. 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2-3 gånger i
veckan

1 gång i
veckan

2-3 gånger i
månaden

Mer sällan

 Diagram 3: Frekvensen av digitala verktyg i undervisningen, verksam 16 år +.
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Det framkommer på denna fråga att många av respondenterna har ett 
liknande syfte med användningen av digitala verktyg i undervisningen. En av 
respondenterna skriver ” Fantastiskt bra på många sätt. Eleverna kan arbeta 
både självständigt i par och vi använder det i redovisningar och genomgångar 
i helklass”, utifrån dessa citat framkommer det att digitala verktyg har många 
möjligheter.  
 
En annan respondent skriver ” Tycker att digitala verktyg är bra. MEN att ha 
en digital mattebok gör att man lätt missar motoriska och andra moment som 
en analog bok ger. Har arbetat med bok och massor av kompletterande 
uppgifter på datorn vilket jag föredrar.”, Denna respondent ser svårigheter 
med att endast använda digitala verktyg i matematikundervisningen och 
menar att det ska ses som ett komplement. 
 
I nästkommande diagram ser vi vilket eller vilka centrala innehåll som 
respondenterna använder digitala verktyg till. Här framkommer det att 88 % 
av respondenterna sa att taluppfattning var de mest vanliga centrala 
innehållet i arbetet med digitala verktyg. Därefter kommer problemlösning 
och geometri tätt inpå. Lägst ligger samband och förändring på 28 %.  

0

5

10

15

20

25

Diagram 4: Förmågor eleverna förväntas utveckla med digitala verktyg
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På denna fråga har jag valt att analysera resultatet vidare, genom att filtrera 
och skilja på vilken årskurs man arbetar i har jag delar upp respondenterna i 
två grupper. De som arbetar i förskoleklass och årskurs 1, och de som arbetar i 
årskurs 2 och 3. Genom att lägga in dessa faktorer framkommer det att det inte 
skiljer sig så mycket mellan de olika grupperna, nedan i diagram 6 och 7 ser 
man resultatet av detta. 
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Diagram 5: Centralt innehåll i matematiken.
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Diagram 6: Centralt innehåll i matematiken. Årskurs 2-3
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Diagram 7: Centralt innehåll i matematiken. Årskurs fsk-1
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Diagram 6: åk 2-3         Diagram 7: fsk-åk 1 
 
Den skillnad som framkommer genom att jämföra resultaten av dessa svar är 
att algebran blir mer vanligt ju mer man kommer upp i åldrarna.  
 
Vidare ville jag i min studie undersöka hur lärarna rent praktiskt arbetade 
med digitala verktyg i skolan. Detta medförde att respondenterna fick svara 
på frågan hur de arbetar med digitala verktyg och fick här fyra alternativ, 
Helklass, halvklass, mindre grupper 3-5 st samt ett eget alternativ. I diagram 8 
nedan framkommer det att den största delen av respondenterna arbetar i 
helklass.  

 

På denna fråga hade respondenterna möjlighet att fylla i flera alternativ så 
flera har markerat flera alternativ. Tre respondenter har även valt att fylla i ett 
eget alternativ, ett av svaren jag fick på denna fråga var: Har en till en datorer 
och matematikboken är digital, Med sin arbetskompis, dvs 2 och 2 och 1:1. Här 
framkommer det att var 50 % av respondenterna arbetar med digitala verktyg 
i halvklass och ca 35 % i mindre grupper.  
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Diagram 8:  Under undrvisningen med digitala vertyg genomförs
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Sammanfattning  
Nedan kommer jag kort sammanfatta det resultat jag fått utifrån de 
forskningsfrågor som jag utformat denna studie från.  

 
Hur frekvent använder lärare digitala verktyg i matematikundervisningen? 
 
Det framkommer i studien att den största delen av respondenterna använder 
digitala verktyg 2-3 gånger i veckan, endast 3 personer svarar att de använder 
det mer sällan. Det framkommer även att lärare som har arbetat i 1-15 år 
använder digitala verktyg oftare än personer som arbetat längre än 16 år. 
 
Vilken centralt innehåll är det vanligast att använda digitala verktyg till? 
 
Studien visar att största delen av respondenterna använder digitala verktyg 
för att undervisa om det centrala innehållet taluppfattning. Genom att endast 
ta svaren från de som arbetar i de yngre åldrarna, förskoleklass till årskurs 1 
ändras resultatet och det framkommer här att geometrin ligger högst. Vidare 
kan man i resultatet se att i årskurs 2-3 ligger taluppfattning högst tätt följt av 
algebra. 
 
 
Vilka förmågor förväntas eleverna utveckla genom att använda digitala 
verktyg? 
 
I respondenternas svar syns det att begreppsförmågan samt 
problemlösningsförmågan är vanligast, men att även de andra förmågorna 
ligger nära inpå. Metodsförmågan är den som ligger lägst även om skillnaden 
är mycket liten. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om hur lärare arbetar med 
digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta för att kunna få en 
förståelse för hur undervisningen ser ut samt hur lärare arbetar med digitala 
verktyg.  

Digitala verktyg i matematikundervisningen 
Skolverket (2018b) skriver att lärare behöver hitta nya vägar för att integrera 
digitala verktyg i undervisningen. De skriver att för att kunna undervisa med 
digitala verktyg behöver lärare utveckla nya strategier tillsammans med både 
elever och ämnesinnehåll. I en studie gjord av Skolverket (2018b) har de sett 
att det finns stora svårigheter med att lyckas med integreringen av digitala 
verktyg i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Mishra och Koehler (2007)  
skriver att för att kunna lyckas med användningen av digitala verktyg i 
undervisningen krävs det att lärarna har kunskaper om både pedagodiken, 
ämnesinnehållet samt om hur man arbetar med verktygen. De menar att detta 
är en krävande uppgift. Detta skriver även Chopplin, Carsson, Borys, 
Cerosaletti och Gillis (2014) om i sin studie. Jag har sett att de lärare som 
medverkat i min studie använder digitala verktyg i hög grad, även om ett fåtal 
använder det sällan. Om detta beror på okunskap om hur de digitala 
verktygen kan integreras är oklart, men enligt Skolverket (2018b) finns med 
många lärare som känner att de har otillräckliga kunskaper gällande digitala 
verktyg och att detta är ett av skälen till att det används i olika grader. 
Samuelsson (2014) skriver i sin avhandling att det finns stora glipor i 
digitaliseringen främst i skolorna och att detta beror på både okunskap samt 
samhällsfaktorer som bidrar till att alla inte har samma resurser på skolorna.  
 
I studien har jag undersökt hur användningen av digitala verktyg ser ut ute på 
skolorna runt om i Sverige, detta för att kunna betrakta mitt resultat på en 
större del av lärarkåren. I studien har det framkommit att användningen av 
digitala verktyg ser relativt lika ut hos de respondenter som svarat på min 
enkät. Det framkom i min studie att lärare använder digitala verktyg för att 
främst utveckla elevernas begreppsförmåga. Detta stämmer överens med 
Pollys (2014) om hur lärare integrerar digitala verktyg i 
matematikundervisningen. I den studien framkom det att lärare i många fall 
använder digitala verktyg för att underlätta inlärningen av begrepp hos 
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eleverna. I resultatet framgår det att lärarna använder digitala verktyg för att 
undervisa samtliga av de centrala innehållen ur kursplanen. Detta kan man 
tyda som att lärarna har kunskaper om hur ämnesinnehåll och digitala 
verktyg samspelar för att kunna anpassa undervisningen, Technological 
Content Knowledge (TCK). 
 
Det framkom också i resultatet att de allra flesta lärarna använde digitala 
verktyg i helklass. Enligt Hillman och Säljö (2015) anpassar lärare den digitala 
miljön i klassrummet efter sina egna kunskaper om verktygen. Därav skulle 
resultatet av studien innebära att lärarnas kunskaper på individnivå behöver 
utvecklas. Utifrån TPACK krävs det att lärarna har kunskaper i många delar 
för att användningen av digitala verktyg ska vara givande. Detta skulle kunna 
innebära att lärarnas kunskaper i just Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 
och enligt Mishra och Koehler (2007) behövs alla delar för att användningen 
av digitala verktyg ska vara utvecklande.  
 
En respondent skriver ” Använder digitala verktyg till 90 % av undervisningen, i 
alla ämnen.”, vilket man kan koppla till både Byon och Joung (2017) och  

Chopplin, Carsson, Borys, Cerosaletti och Gillis (2014) som i sina studier 
framför att framgångarna och fördelarna med att använda digitala verktyg i 
undervisningen. De skriver att med digitala verktyg kan man individanpassa 
undervisningen på sätt som inte går med traditionella böcker. I min studie 
framgår det att de allra flesta lärarna använder digitala verktyg 2-3 gånger i 
veckan. Ser man vidare till vad läroplanen (2018a) säger om digitala verktyg 
så kan man utifrån detta resultat tolka det som att lärarna når upp till den 
nivå som behövs för att eleverna ska få rätt kunskaper och färdigheter kring 
detta. Utifrån TPACK kan man tolka det som att lärarna har de kunskaper 
inom de olika delarna för att kunna integrera digitala verktyg i 
undervisningen. Genom att både använda digitala verktyg i helklass och i 
mindre grupper krävs det att undervisningen blir givande och här är det 
viktigt att lärarna har digital kompetens.  

Avslutande reflektion 
Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi 
(Utbildningsdepartementet, 2017). Syftet med den övergripande strategin är 
att Sverige ska vara fortsatt ledande inom digitalisering och digital 
kompetens. Utifrån de resultat jag fått av denna studie kan jag tolka det som 
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att vi är på god väg att kunna nå upp till den nivån som strategi kräver. 
Användningen av digitala verktyg inom matematikundervisningen är relativt 
nytt och utifrån egna erfarenheter samt resultatet i studien menar dock en del 
av lärarna att de saknar vissa kunskaper för att lyckas. Inför mitt kommande 
yrkesval som lärare är det viktigt att jag får den kompetensutvecklingen som 
krävs för att kunna integrera digitala verktyg i undervisningen. Utifrån min 
framtida yrkesroll ser jag vikten i att kunna hantera digitala verktyg på ett 
korrekt vis för att kunna stötta eleverna i deras utveckling. I denna studie 
framkommer det att lärare i största del använder digitala verktyg i helklass. 
För att kunna individanpassa användningen av digitala verktyg krävs det mer 
kunskaper hos lärarna. Kompetensutvecklingen som sker för tillfället behöver 
utvecklas för att dessa kunskaper ska nås. I min enkät framkommer det även 
att lärare som varit verksamma i 1-15 år använder digitala verktyg mer 
frekvent än lärare som arbetat längre. En konsekvens av detta kan vara att 
elever som undervisas av lärare som arbetat längre än 15 år inte får ta del av 
digitala verktyg i samma mån som elever med nyare lärare. Samuelsson (2014) 
benämner detta som generationsskillnader och att detta kan bidra till klyftor i 
den digitala kompetensen och undervisningen. 
 
Någonting jag reflekterat över under studiens gång är vilka tillgångar som 
finns på skolorna där respondenterna arbetar. Det framkommer att de allra 
flesta har tillgång till antingen dator eller plattor, men i vilken utsträckning är 
svårt att undersöka då detta inte var en fråga i enkäten. Utifrån vad jag har 
sett på de skolor där jag antingen arbetat eller haft praktik har jag sett att det 
skiljer sig markant. På en skola har varje elev tillgång till varsin platta medan 
på en annan finns det två datorer per klass som ska kunna användas till 
undervisning för ca 20 elever. Här kan man ifrågasätta om den likvärdiga 
skolan når de mål som den ska göra. 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Mitt examensarbete har riktat sig till hur lärare ser på användningen av 
digitala verktyg och hur de använder det. Utifrån detta finner jag det 
intressant att kunna gå vidare med detta arbeta för att undersöka hur lärares 
kompetenser egentligen ser ut. Anser lärarna att man har den kompentens 
som behövs för att kunna lyckas med den digitaliseringsstrategi som 
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regeringen kom med. Här kan man ställa sig frågan hur 
kompetensutvecklingen ser ut för verksamma lärare. Lärarutbildningen är i 
ständig förändring utifrån vad skolverket och läroplanen säger ska ingå i 
skolan. Men hur ser det ut för de lärare som arbetat länge? Finns det tillgång 
till utbildningar för dessa eller är det upp till var och en att ta till sig nya 
kunskaper.  
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