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Abstract: 
Matematikkunskaperna hos svenska elever har visat sig vara relativt låga vilket lett till en 
diskurs kring hur dessa kunskapsnivåer ska kunna höjas samt att olika satsningar gjorts.  
Tidigare forskning tar bland annat upp att digitala resurser kan främja matematik-
inlärningen. I denna studie undersöks, genom en enkätundersökning som skickats till 150 
verksamma lärare, hur yrkesvana och sätt som kunskap om digitala resurser erhållits 
inverkar på hur dessa resurser används i matematikundervisningen och hur inställningarna 
kring dess möjligheter ser ut. Resultatet visar att kombinationen av kompetensutveckling 
– kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet medför att digitala resurser 
används på fler olika sätt och inom fler matematiska områden medan yrkesvana inte 
inverkar något nämnvärt. I resultatet framkommer dock att användandet av digitala 
resurser i matematikundervisningen inte är i linje med hur dessa resurser anses kunna 
inverka positivt på inlärningen. Främsta orsakerna till detta enligt vad som framkommit i 
denna studie är att det fortfarande finns för lite kunskap om hur dessa resurser kan 
inkluderas så de främjar inlärningen samt att det ges för lite tid till att sätta sig in i och 
planera undervisning med digitala resurser. 
 
Nyckelord: Matematik, digital, undervisning, anpassning, inlärning 
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1. Inledning 
 

Under många år har svenska elever presterat låga resultat på internationella tester i 
matematikämnet. Vid de senaste mätningarna från bland annat TIMSS har dock resultaten 
blivit bättre (Skolverket 2016a). Matematiksvårigheter hos eleverna är dock fortfarande ett 
omfattande problem enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2012). Det har 
visat sig att utformningen av undervisningen samt vilken hänsyn som tas till elevers olika 
förutsättningar inverkar på om elever försätts i svårigheter eller inte (Jess, Skott & Hansen, 
2011, s. dessa orsaker 19). För att främja inlärningen hos elever bör undervisningen, enligt 
Sjöberg (2006, s. 228), vara engagerande, motiverande, verklighetsförankrad samt 
innehålla mycket interaktion och kommunikation.  
 
På grund av de låga resultaten och att många elever försätts i matematiksvårigheter valde 
regeringen år 2013 att starta en fortbildning för personal, matematiklyftet. Matematiklyftet 
är en fortbildning som är uppdelad i olika moduler vilka berör olika områden inom 
matematikämnet. Målet med fortbildningen är att öka kvalitén på matematik-
undervisningen genom att höja lärarnas kompetens inom matematikområdet samt främja 
kollegialt lärande (Skolverket, 2017a). En av modulerna inom matematiklyftet berör hur 
digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen. Ryan (2012) skriver att digitala 
resurser främjar matematikundervisningen då dessa kan hjälpa eleverna fokusera samt 
skapar fler anpassningsmöjligheter. Efter en utredning av Digitaliserings-kommissionens 
som påvisat att den digitala kompetensen behöver höjas för att följa med samhälls-
utvecklingen, (SOU, 2016), togs även ett regeringsbeslut om att förtydliga och förstärka 
skolans arbete kring att stärka elevernas digitala kompetens (Regeringen, 2017, s. 1). I och 
med detta revideras även kursplanen för matematik. I den reviderade kursplanen betonas 
att matematikundervisningen ska följa den digitala samhällsutvecklingen och att eleverna 
ska ges möjlighet att lära sig använda digitala verktyg för att undersöka problemställningar, 
göra beräkningar, förstå matematiska begrepp, tolka och presentera data samt för att arbeta 
med programmering (Skolverket, 2017b). De nya läro- och kursplanerna träder i kraft från 
och med 1 juli 2018 men redan från 1 juli 2017 kan arbetet utifrån dessa påbörjas 
(Skolverket, 2017c).  
 
Genom digitala resurser skapas möjligheter att arbeta med filmer och länkade bilder för att 
förstärka kunskaper, anpassa undervisningen utifrån elevernas intresse, särskilja det 
matematiska innehållet från finmotoriskt arbete. Dessa möjligheter kan bidra till att 
eleverna orkar arbeta längre. Vidare kan arbetet varieras enklare, samband kan tydliggöras 
på fler sätt och misstag kan snabbare redigeras (Ryan, 2012). Genom att använda digitala 
resurser kan undervisningen göras mer motiverande och det kan bidra till att öka elevernas 
engagemang (Riis, 2017). 
 
Att digitala resurser skapar möjligheter är även något som framhålls i kursplanen och 
kommentarmaterialet för matematik. Där står att digital teknik i undervisningen bidrar till 
möjligheter att skapa tabeller, göra beräkningar, hantera stora mängder data, konkretisera 
samt visualisera abstrakta fenomen (Skolverket, 2011a, s. 62; Skolverket, 2011b, s. 10). 
Genom digitala resurser kan inslag såsom simuleringar, illustrationer och multimodala 
framställningar inkluderas i undervisningen vilket kan bidra till att den blir mer 
motiverande och engagerande (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 95). Olika spelliknande 
program kan också bidra till att eleverna orkar göra fler repetitioner än de gjort med papper 
och penna (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 95). Vidare kan digitala inslag, enligt Murphy 
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(2016, s. 298), bidra till att öka interaktion och samarbete både mellan elever och mellan 
elever och lärare. Digitala inslag kan tillsynes på flera sätt ha en positiv inverkan på 
matematikinlärningen både för elever i allmänhet och för elever med olika förutsättningar.  
 
Problemet är dock att det i tidigare forskning visat sig att lärare känner att de inte har 
tillräckligt med kunskap och tid för att planera och inkludera digitala resurser på ett bra 
sätt i matematikundervisningen (Bedir & Özbek, 2016, s. 143-144). Det framgick också i 
regeringens granskning av IT-användning och IT-kompetens i skolan från 2013 
(Skolverket, 2013a, s. 6-7) att det fanns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom lärar-
kåren och att bristfälligt pedagogiskt IT-stöd och varierande tillgång till IT-utrustning 
begränsade användandet av digitala resurser i skolan. Detta bidrog till att digitala resurser 
trots att det framkommit att dessa kan främja inlärningen hos elever både i allmänhet och 
särskilt för elever i matematiksvårigheter inte användes i någon större omfattning.  
 
Utifrån detta känns det angeläget att närmare undersöka vad som inverkar mest på 
inställningen till och användandet av digitala resurser i matematikundervisningen.  
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om sättet som kunskap inhämtats på och hur 
mycket yrkesvana som innehas påverkar inställningen till och användandet av digitala 
resurser i matematikundervisning samt om användandet överensstämmer med de 
intentioner som funnits med satsningarna som gjorts nationellt.  
 
För att ta reda på detta kommer studien utgå från följande frågeställningar: 
 

• Hur inverkar det sätt på vilket kunskap om digitala resurser inhämtats, på 
användandet av digitala resurser i matematikundervisningen? 

 
• Påverkar antal år i yrket det sätt på vilket lärare använder digitala resurser i 

matematikundervisningen? 
 

• Hur stämmer lärares användande av digitala resurser i matematikundervisningen 
med de intentioner, som funnits med de satsningar på digitala resurser, som gjorts 
i Sverige? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Detta kapitel kommer inledningsvis beskriva centrala begrepp som är återkommande i 
studien. Vidare kommer det teoretiska ramverk som valts för studien att närmare belysas, 
Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). I detta ramverk belyses 
vilka kompetenser läraren behöver för att på ett effektivt sätt bedriva undervisning där 
digitala verktyg inkluderas. Utifrån detta ramverk skapas enkäten för att studiens 
frågeställningar ska bli besvarade. Ramverket kommer även att ligga som grund för 
granskning och analys av studiens resultat.  
 
3.1. Centrala begrepp 
 
I denna studie kommer begreppet digitala resurser användas vilket syftar på olika digitala 
verktyg som kan användas i undervisning. Det syftar både på digital hårdvara såsom, 
datorer, surfplattor, interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror, smartboards, projektorer 
och digital mjukvara vilket innefattar, internet, appar, digitala program och annat digitalt 
material som tillexempel beräknings- och kalkylprogram, program som möjliggör 
visualisering och olika digitala spel med fokus på matematik. 
 
IT och IKT (ICT) är två begrepp som är snarlika varandra. IT är en förkortning av 
informationsteknik medan IKT är förkortning för informations- och kommunikations-
teknologi. I Nationalencyklopedin definieras begreppet IT enligt följande: 
 
”IT, informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de 
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och 
telekommunikation. Den fortskridande förbättringen i datorernas prestanda tillsammans 
med kapacitetsökningen i det globala telenätet ledde under 1990-talet till att IT kom att 
utpekas som en av de viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga 
förändringar.” (Henriksson, 2017) 
 
I matematikundervisningen bidrar IT och IKT till möjligheter att skapa och hämta digitala 
genomgångar som sträcker sig utanför klassrummet och den skola undervisningen bedrivs 
i. Vidare främjar det interaktion med andra och matematiska diskussioner via olika sociala 
medier. 
 
 
3.2. TPACK 
 
I vårt mer och mer digitaliserade samhälle förändras också kraven på lärare och vilka 
kompetenser som dessa bör inneha. För att beskriva vilka förmågor och egenskaper en 
lärare behöver har Koehler och Mishra (2009, s. 62) utarbetat en teoretisk modell vid namn 
TPACK vilket står för Technological Pedagogical and Content Knowledge. TPACK är en 
vidareutveckling av PCK, Pedagogical Content Knowledge ett begrepp som myntades av 
Lee Shulman (1987). PCK består av två huvudområden Pedagogical Knowledge (PK), 
pedagogisk kunskap och Content Knowledge (CK), ämneskunskap, som sammanförs till 
Pedagogical Content Knowledge (PCK), pedagogisk ämneskunskap. För att skapa en god 
matematikundervisning som gynnar elevernas inlärning behöver läraren ha kunskap om 
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vilka undervisningsstrategier är bäst lämpade för att lära ut de matematiska kunskaperna i 
den specifika lärsituationen (Shulman, 1987, s. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Figuren är en modell och visar hur PK och CK när de kombineras skapar PCK 

(egen bild modellerad efter Mishra & Koehler, 2009).  
 
 
I takt med att samhället digitaliserades behövde dock lärarna även kunskap om olika 
digitala verktyg, hur de fungerar och hur de kan användas i undervisningen. Detta bidrog 
till att lärare utöver de två huvudområdena PK och CK nu behövde ytterligare ett 
huvudområde Technological Knowledge (TK), teknologisk kunskap (Mishra & Koehler, 
2006, s. 1027). Detta område innefattar kunskap om olika digitala verktyg, hur 
operativsystem, hårdvara och programvara fungerar, hur man installerar och tar bort 
program, hur webbaserade verktyg och e-mail fungerar samt hur man använder 
ordbehandlings-, foto-, och kalkylprogram med mera. Kunskapen inom detta område 
måste också uppdateras kontinuerligt då den tekniska utvecklingen ständigt förändras 
(ibid.).  
 
Dessa tre områden kan kombineras på olika sätt. En lärare som har både TK och PK sägs 
ha Technological Pedagogical Knowledge (TPK), teknologisk pedagogisk kunskap. Lärare 
med dessa kunskaper har förmågan att se och förstå vilka pedagogiska för och nackdelar 
som olika digitala resurser medför i undervisningen (Michra & Koaler, 2006, s. 1027). 
 
När det finns TK och CK sägs läraren ha Technological Content Knowledge (TCK), 
teknologisk ämneskunskap. Denna kombination av kunskaper skapar förmåga att förstå 
hur digitala resurser kan representera ämneskunskaperna på olika sätt samt hur de digitala 
resurserna och ämneskunskaperna påverkar varandra när de kombineras (Michra & Koaler, 
2006, s. 1028). 
 
Att lärarna har individuell kunskap i TK utöver PK och CK är bra men det medför inte att 
de automatisk kan använda digitala resurser på ett bra sätt i undervisningen. Utan det är 
först när detta område kombineras med PK och CK som det får mer inverkan på 
undervisningen. För att kunna planera en bra undervisning som inkluderar digitala verktyg 
behöver lärarna kunskap i hur man kombinerar alla tre huvudområdena, PK, CK och TK 
och får dem att samverka (Mishra & Koehler, 2006, s. 1028–1031).  
 
 
 
 
 
 

PK PCK CK 
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Figur 2: Figuren illustrerar hur delarna PK, CK och TK när de kombineras bildar TPK, 

TCK och TPACK allt omringat av den kontext som de ingår i (egen bild modellerad efter 
Mishra & Koehler 2009). 

 
Att förstå och klara av att sammanföra ämneskunskap, pedagogik och teknisk kunskap för 
att skapa den optimala undervisningen är ingen lätt uppgift utan något som lärare behöver 
få utbildning inom. En matematiklärare behöver dels få möjlighet till kompetensutveckling 
inom varje område för sig, matematik, pedagogik och teknisk kunskap och dels behöver 
de ges möjlighet att höja sin kompetens gällande hur dessa tre områden kan kombineras 
för att gynna undervisningen (Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra s. 2009). 
 
Utöver de faktiska kunskaperna inom de tre områdena och hur dessa kan kombineras 
påverkas också undervisningen av den kontext som den ska bedrivas i. Denna kontext kan 
bestå av tillgång till digitala resurser, klasstorlek och sammansättning, personaltillgång, 
lokaler och andra organisatoriska förutsättningar (Mishra & Koehler, 2006, s. 67). 
 
En matematiklärare med TPACK kunskaper är en lärare som har goda ämneskunskaper, 
pedagogiska och tekniska kunskaper samt kunskaper i hur de matematiska kunskaperna på 
ett pedagogiskt sätt med hjälp av olika digitala och tekniska resurser kan förmedlas till 
eleverna. Till exempel behöver en lärare som ska undervisa i  geometri med hjälp av 
programmet GeoGebra ha goda kunskaper i geometri, didaktiska kunskaper om hur 
geometri på ett pedagogiskt sätt kan läras ut och hur programmet GeoGebra fungerar och 
hur detta program kan användas för att arbeta med geometri. Vidare behöver läraren 
kunskap i hur just detta program kan användas för att på ett pedagogiskt sätt förmedla de 
geometriska kunskaperna till eleverna. 
 
TPACK kommer i denna studie användas som underlag i skapandet av enkäterna samt i 
analysarbetet. I enkäten kommer frågor ingå som ger information kring vilka 
förutsättningar som finns för att bedriva en bra matematikundervisning med digitala 
resurser, hur dessa resurser anses påverka matematikinlärningen och hur dessa resurser 
faktiskt används i undervisningen. 
 
I analysarbetet kommer sedan TPACK utgöra grunden för att ta reda på vilka faktorer som 
i denna studie visat sig inverka positivt på hur digitala resurser används i 

Context 
PK CK 

TK 

TPACK 

TPK TCK 
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matematikundervisningen. I analysen kommer undersökas om digitala resurser används 
inom alla de matematikområden som lärarna anser att de kan ha en positiv inverkan på. 
Vidare kommer det analyseras om det finns mindre kunskap inom något kunskapsområde 
(PCK, TCK eller TPK) som påverkar hur dessa resurser används idag och/eller om det 
finns kontextuella förutsättningar som påverkar användandet. Det kommer även analyseras 
om det finns något samband mellan sättet läraren inhämtat kunskapen på och dennes 
användande. Läs mer ingående om analysprocessen i 5.7. 
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4. Bakgrund 
 

Detta kapitel belyser vad som står i skollagen och i styrdokument för den svenska 
grundskolan gällande matematikundervisning samt digitala resurser. Vidare kommer 
kapitlet beröra de satsningar som gjorts på matematikämnet och digitala resurser. Slutligen 
kommer kapitlet ta upp vad tidigare forskning belyst gällande digitala resurser i 
matematikundervisningen.  
 
4.1. Skolans styrdokument 

 
Det framgår tydligt i läroplanen för grundskolan att undervisningen redan från 
förskoleklass och i samtliga ämnen förväntas ge eleverna kunskap om digitalverktyg och 
hur dessa kan användas (Skolverket, 2011a). I kursplanen för matematik står att eleverna 
ska ges möjlighet att lära sig hur digital teknik kan användas för att undersöka 
problemställningar, göra beräkningar, tolka data samt presentera resultat (Skolverket, 
2011a, s. 55). Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förtrogna med hur olika 
matematiska uttrycksformer kan användas för att kommunicera matematik. Eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur matematiken kan användas i vardagliga 
situationer och hur de genom användning av olika strategier kan lösa matematiska 
problem. De ska lära sig formulera, föra och argumentera för matematiska resonemang, 
reflektera och värdera strategier och tillvägagångssätt samt lära sig använda matematiska 
begrepp (Skolverket, 2011a, s. 56). Undervisningen i matematik ska främja elevernas 
intresse för ämnet och öka deras tro till sin egen förmåga (Skolverket, 2011a, s. 55). Vidare 
står att undervisningen ska vara inkluderande och att läraren ska anpassa och förändra 
undervisningen så den stödjer och stimulerar alla elever oavsett förutsättningar 
(Skolverket, 2011a, s. 14). 
 
4.2. Satsningar som gjorts på matematikämnet och digitala resurser 
 
Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik som startades 2012 i syfte att stärka 
matematikundervisningen och höja lärarnas kompetens inom matematikområdet. 
Fortbildningen bygger på kollegial lärarande mellan matematiklärare och professionella 
matematikhandledare samt tillgång till stödmaterial på en nätbaserad lärportal. I 
fortbildningen ingår också utbildning för rektorer (Skolverket, 2012).  
 
Upplägget utgår ifrån moduler som alla berör olika delar av matematikundervisningen. Det 
finns moduler som riktar sig till allt från förskolan upp till vuxenutbildning. Det finns åtta 
olika modul som specifikt inriktar sig mot årskurserna f-3 (Skolverket, 2017d); 
 
Algebra 
Geometri 
Matematikundervisning med digitala verktyg 
Problemlösning 
Samband och förändring 
Sannolikhet och statistik 
Språk i matematik 
Taluppfattning och tals användning  
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Alla moduler är i sin tur uppdelade i åtta olika delar som är indelade i delmoment 
(Skolverket, 2013b). Nedan kommer en mer ingående beskrivning av modulen 
Matematikundervisning med digitala verktyg, åk f-3 då det är denna modul som är mest 
aktuell för denna studie. 
 
4.1.1. Matematikundervisning med digitala verktyg 
 
I matematiklyftets modul, Matematikundervisning med digitala verktyg, åk f-3 (Skolverket 
2016b), tar de upp hur digitala verktyg kan användas i matematikundervisningen för att 
främja inlärning och underlätta bedömning. I modulen tas det upp hur IKT kan skapa olika 
möjligheter i matematikundervisningen men också att det är väldigt viktigt att läraren har 
rätt kunskaper och att undervisningen med de digitala resurserna är väl planerad. De 
betonar vikten av att det finns en väl genomtänkt tanke bakom införandet av dessa resurser 
då det annars är lätt att den matematiska inlärningen uteblir. Nedan beskrivs vad de olika 
delarna som ingår i modulen innehåller. 
 

• Del 1, Nätet som resurs, tar upp hur digitala verktyg kan användas för att utveckla 
matematikundervisningen på ett bättre och mer genomtänkt sätt i undervisningen 
(Helenius, Palmér, Sollervall, Lingefjärd, 2016, s. 7).  

 
• Del 2, Orkestrering av matematikundervisning med stöd av digitala verktyg, 

belyser hur viktig det är att läraren förberett och planerat lektionen på ett 
genomtänkt och strategiskt sätt för att inkluderingen av digitala resurser ska stärka 
matematikundervisningen (Sollervall, Ryan, Helenius, Lingefjärd, 2016, s. 9).   

 
• Del 3, Dynamisk representation med digitala verktyg, berör hur dynamiska 

representationer möjliggör för eleverna att själva undersöka samband och 
kopplingar mellan olika representationer vilket ökar deras förståelse för vad som 
händer med olika variabler när representationsformerna förändras. Denna kunskap 
är viktigt när eleverna ska resonera och kommunicera matematiskt och vid 
problemlösning (Ryan, Sollervall, Lingefjärd, Helenius, 2016, s. 10-11). 

 
• Del 4, Formativ klassrumspraktik med responssystem, behandlar hur digitala 

verktyg kan underlätta formativ bedömning och hur digitala responssystem kan 
användas för att bedöma såväl enskilda elever som grupper (Nyström, Trygg, 2016, 
s. 7). 

 
• Del 5,   Analys av digitala programvaror, handlar om hur läraren via analys av de 

digitala verktygen och programvarorna kan skapa en undervisning som är 
kompletterande och fördjupande (Palmér, Helenius, 2016, s. 8-9). 

 
• Del 6, Undersöka och upptäcka matematik med digitala verktyg, exemplifierar hur 

digitala resurser kan användas för att eleverna ska kunna öka sina förmågor 
gällande att välja strategier och metoder samt argumentera och resonera för sina 
val. Det tas vidare upp att inkludering av digitala resurser kan främja möjligheterna 
för elever att träna sig i att värdera, formulera, välja, jämföra, tolka, pröva, redogöra 
och argumentera för samt samtala med andra om tankar, lösningar och 
konstruktioner (Palmér, Ryan, Helenius, 2016, s. 1-2). 
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• Del 7, Matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas digitala värld, 
behandlar fördelarna med att matematikundervisningen via den digitala världen 
kan knyta an till det eleverna möter utanför skolan samt att undervisningen där 
dessa resurser inkluderas kan kopplas samman med den sociala, samhälleliga och 
tekniska utvecklingen. Genom digitala resurser kan eleverna få möjlighet att 
presentera sina lösningar på matematiska problem på ett multimodalt sätt där text, 
ljud, bild, diagram och filmer kombineras. Digitala resurser kan dessutom skapa 
möjligheter att överbrygga språkliga (Ryan, Palmér, Helenius, 2016, s. 1-4). 

 
• Del 8, Matematikundervisning och utveckling med digitala verktyg, är den 

avslutande delen och syftar till att summera hela modulen och alla de delar som 
ingår i den. Här belyses de digitala verktyg och programvaror samt olika didaktiska 
teorier och arbetssätt som tagits upp i de tidigare delarna. Vidare betonas vikten av 
att noggrant planera och analysera val av digitala resurser samt hur de kan 
användas. Detta då det annars finns risk att eleverna använder verktygen utan att 
förstå vilka matematiska kunskaper som de är tänkta att förmedlar. Delen belyser 
att läraren både behöver goda didaktiska ämneskunskaper (PCK) och kunskaper 
om de digitala verktygen (TK) samt hur alla dessa kan kombineras (TPACK), 
komplettera varandra för att möjliggöra lärande (Helenius, Sollervall, 2016, s. 1-
2). 

 
Som går att utläsa av de olika delarna ges kunskap om både statiska och dynamiska sätt att 
använda digitala verktyg på vilka kan ha en positiv inverkan på matematikundervisningen. 
Att använda digitala verktyg på ett statiskt sätt möjliggör för att visualisera och förtydliga 
olika delar av matematiken vilket kan öka förståelsen för abstrakta begrepp och 
matematiska förhållanden (Ryan, Sollervall, Lingefjärd, Helenius, 2016, s. 5). Arbete med 
digitala verktyg på ett dynamiskt sätt skapar utöver dessa möjligheter förutsättningar att 
öka elevernas inflytande över undervisningen då de själva kan skapa olika konstruktioner 
och lösningar på matematiska problem (Ryan Sollervall, Lingefjärd, Helenius, 2016, s. 5-
6). 
 
 
4.3. Tidigare forskning som berör matematikundervisning med digitala inslag 
 
Att matematikundervisning med digitala inslag behöver vara genomtänkt för att bli 
framgångsrik är något som även belyses inom forskning i ämnet (Markkanen, 2014, s. 103; 
Engvall, 2013, s. 231). Valet av arbetssätt och representationsformer är viktigt för att 
kopplingar mellan matematiska objekt och representationer ska tydliggöras och för att 
begrepp, lösningskonstruktionsmöjligheter och variationsaspekter ska framgå (Sveider, 
2016, s. 103, 111; Olsson, 2017, s. 42). Vidare är det viktigt att läraren är aktivt deltagande 
i undervisningen och att det finns en kontinuerlig dialog mellan lärare och elev, kring hur 
eleven tänker och resonerar (Engvall, 2013, s. 229; Olsson, 2017, s. 39). Detta för att 
vidmakthålla elevens intresse och engagemang samt för att eleven ska skapa sig en djupare 
begreppslig förståelse.  Nedan kommer möjligheter som skapas när digitala resurser 
inkluderas i matematikundervisningen samt vad som krävs av läraren för att dessa resurser 
ska främja inlärningen närmare beskrivas. 
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4.3.1. Möjligheter med digitala resurser 
 
Som tidigare nämnts har digitala resurser, om de är genomtänkta och väl planerade, en 
positiv inverkan på matematikinlärningen. De digitala resurserna skapar möjligheter som 
kan bidra till att öka den matematiska förståelsen, förtydliga och förbättra förståelsen för 
abstrakta begrepp och visa på samband och variationer och kan användas antingen på ett 
statiskt eller dynamiskt sätt (Sveider, 2016, s. 103, 107).  
 
Ett statiskt sätt att använda de digitala resurserna är att låta olika representationsformer 
såsom animationer, bilder och filmer hjälpa eleverna att se generaliseringar och öka 
förståelsen för variationssamband (Sveider, 2016, s. 103). En dynamisk undervisning utgår 
istället i från att eleverna själva får laborera med olika metoder och lösningar samtidigt 
som de argumenterar och diskuterar vad de kommer fram till. Detta kan öka elevernas 
engagemang och motivation (Engvall, 2013, s. 229; Markkanen, 2014, s. 103; Olsson, 
2017, s. 39). Dessutom menar Szabo (2013, s. 113) att detta sätt att arbeta minskar 
osäkerhet och stress kring matematiken och hjälper eleverna bli mer flexibla i sitt sätt att 
ta sig an problemlösningsuppgifter. Vidare skriver Szabo (2013, s. 117) att episodiska 
minnen skapas när eleverna testar och använder olika lösningsmetoder och procedurer för 
att lösa uppgifter och att detta i sin tur leder till ett bättre matematiskt minne.   
 
Digitala resurser skapar också variationsmöjligheter gällande hur undervisningen kan 
läggas upp och anpassas utifrån elevernas behov. När eleverna i matematikundervisningen 
arbetar med digitala resurser samt resonerar kring olika lösningsmetoder ökar också 
lärarens möjligheter att upptäcka missförstånd eller områden eleverna har svårt för vilket 
skapar möjlighet att förebygga eller redan i tidigt skede hjälpa eleverna så de inte försätts 
i matematikproblem (Sveider, 2016, s. 104). Läraren kan också med hjälp av digitala 
resurser på ett tydligt sätt via bilder eller andra visualiseringar belysa och gå igenom 
svårare områden för att förhindra att eleverna får problem i ett senare skede (Markkanen, 
2014, s. 103). 
 
4.3.2. Läraren 
 
I kapitlet 3.3. (TPACK) lyftes att ämneskunskap, pedagogisk kunskap, teknisk kunskap 
och förmåga att anpassa till kontexten samt kunskap om hur alla dessa kan kombineras 
behövs för att kunna skapa en god undervisning. Detta medför att läraren, för att kunna 
planera och leda en bra matematikundervisning med digitala inslag, behöver utbildning i 
hur olika digitala resurser fungerar och vilka för- och nackdelar som uppkommer när dessa 
kombineras på olika sätt med de matematiska ämneskunskaperna samt tid till att testa och 
öva hur dessa inslag på ett pedagogiskt sätt kan anpassas så de främjar inlärningen 
(Markkanen, 2014, s. 103). De behöver även kunskap om elevgruppen och vilka 
förutsättningar denna har så den nya kunskapen kan knytas till de förkunskaper som finns 
(Markkanen, 2014, s. 103; Engvall, 2013, s. 225, 232). Vidare behöver läraren kunskap 
om elevernas intresse och vardagliga erfarenheter för att kunna anpassa undervisningen. 
Detta för att de nya kunskaperna ska få en verklighetsförankring till något eleverna känner 
igen. Då kan undervisningen ske på ett för eleverna intressant sätt vilket ökar elevernas 
motivation (Haara, 2015, s. 333-334).  
 
Utöver att välja representationsform, planera, strukturera lektioner samt lära ut hur de 
digitala resurserna som valts fungerar behöver läraren även vara aktivt deltagande under 
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hela lektionstiden. De behöver finnas tillhands vid frågor rörande såväl det matematiska 
ämnesinnehållet som frågor rörande de digitala resurserna samtidigt som de ska stötta och 
uppmuntra eleverna att diskutera och argumentera för hur de kommit fram till olika 
lösningar (Olsson, 2017, s. 35). Vidare behöver läraren vara flexibel och så pass förtrogen 
med resurserna att hen utifrån elevernas respons kan lägga om undervisningen under 
arbetets gång (Sveider, 2016, s. 104-105).  
 
Om stödet och engagemanget eller kunskaperna hos läraren är bristfälligt finns risk att 
elevernas lärande uteblir (Markkanen, 2014, s. 103; Engvall, 2013, s. 233). Vidare finns 
risk att eleverna tappar intresset för uppgifterna och att deras fokus förflyttas från det 
matematiska innehållet som de digitala resurserna är tänkta att representera (Sveider, 2016, 
s. 111).   
 
4.4 Sammanfattning 
 
Att digitala resurser kan medföra många olika möjligheter framgår både av de satsningar 
som gjorts för att öka kompetensen hos lärarkåren samt av den tidigare forskningen. Det 
nämns både statiska sätt såsom visualisering med hjälp av bilder, filmer och ljud samt 
dynamiska sätt som bidrar till att eleverna själva kan vara med och ta fram, undersöka och 
bedöma olika metoder och lösningsalternativ. Vidare tas det upp att de digitala resurserna 
kan bidra till att öka kommunikationen mellan såväl lärare/elev som elev/elev. Dessa saker 
stämmer väl överens med de förmågor som eleverna enligt läroplanen ska träna: värdera, 
jämföra och pröva olika strategier samt redogöra och argumentera för matematiska 
resonemang. Det lyfts också att de digitala resurserna bidrar till att lärarens 
anpassningsmöjligheter ökar och att undervisningen kan göras mer intressant och 
motiverande samt att de digitala resurserna medför att undervisningen kan knytas till det 
eleverna gör utanför skolan. Dock betonas det att denna positiva inverkan på 
undervisningen endast är möjlig om läraren har rätt kunskap och tid. Det är av yttersta vikt 
att införandet av de digitala resurserna är väl genomtänkt och planerat för att de ska ge en 
positiv inverkan på elevernas lärande. För att detta ska vara möjligt behöver läraren såväl 
didaktiska ämneskunskaper (PCK) och kunskaper om hur de digitala resurserna fungerar 
och kan användas för att främja inlärningen.  
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5. Metod 
 
I detta kapitel kommer studiens metodansats och val av insamlingsmetod presenteras och 
motiveras. Därefter belyses etiska överväganden samt reliabilitet och validitet. Vidare 
kommer utformandet och skapandet av enkäten stegvis beskrivas och val av metod, 
avgränsningar och urval motiveras. Slutligen kommer kapitlet innehålla en precisering av 
analysmetoden och en bortfallsanalys presenteras. 
 
5.1. Metodansats 
 
För att komma fram till vilket val av metodansats som är bäst lämpad för en studie är det 
av stor vikt att studera det fenomen som ska undersökas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 32–
33). Metodansatsen inverkar och begränsar också möjligheten att välja perspektiv, vilka 
datainsamlingsmetoder som kan användas och hur den insamlad data kan analyseras (Fejes 
& Thornberg, 2015, s. 34). Innan metodansats till denna studie valdes begrundades därav 
dessa frågor: 
 

1. Vilket fenomen vill jag studera? Vad har gjorts tidigare på området 
och vad kan jag göra som bidrar till diskussionen? 

2. Vilken metodansats är bäst lämpad för att studera mitt valda 
fenomen? 

3. Vilket perspektiv lägger jag på fenomenet utifrån den metodansats 
jag har valt? Är någon annan ansats mer lämplig? 

4. Vilken datainsamling är nödvändig inom ramen för den valda 
metodansatsen? 

5. Hur genomförs analysen av data inom ramen för den valda 
metodansatsen? Får detta någon konsekvens för hur jag ska samla 

in mina data? 

 (Fejes och Thornberg, 2015, s. 34)  

 

Utifrån studiens syfte, att undersöka om sättet som kunskap inhämtats på och hur mycket 
yrkesvana som innehas påverkar inställningen till och användandet av digitala resurser 
samt om användandet överensstämmer med de intentioner som funnits med satsningarna, 
valdes surveyundersökning som metodansats och enkätundersökning som datainsamlings-
metod. 
 
Surveyundersökning är en kvantitativ metodansats som är vanlig inom samhällsforskning 
(Ekström & Larsson, 2010, s. 87).  Metoden används för att samla in data genom att fråga 
ut en mindre grupp till exempel via enkäter eller intervjuer vilket sedan kan generaliseras 
på en större population utifrån att urvalet av dem som ingår sker slumpvis (Ekström & 
Larsson, 2010, s. 88).  Denna studie grundas på en enkätundersökning där urvalet av de 
tillfrågade för att vara generaliserbart skett genom ett systematiskt urval. Ett systematiskt 
urval är en urvalsteknik som bygger på att urvalen görs utifrån ett visst bestämt avstånd 
mellan enheterna som ingår (Ekström & Larsson, 2010, s. 92). För att med större rimlighet 
kunna dra generaliseringar till en större population skriver (Ekström & Larsson, 2010, s. 
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88) att det är bra om studien hänvisar till annan forskning rörande samma område. I denna 
studie har innehållet i enkäten byggts utifrån vad tidigare forskning tagit upp angående 
vilka förutsättningar som krävs för att kunna bedriva undervisning med digitala inslag i 
matematikundervisningen. Dock ligger inte fokus i den tidigare forskningen på vad just 
lärare svarat angående ämnet likt det gör i denna studie.  
 
De fördelar som finns med en kvantitativ metod likt denna är att samma frågor kan ställas 
till många informanter vilket ger undersökningen en större bredd. Forskaren behöver heller 
inte personligen besöka alla dem som ingår vilket sparar tid och undanröjer geografiska 
hinder. Det är dock viktigt att den information som samlas in är väl begränsad till just det 
som ska undersökas. Forskaren kan för att göra en tydligare avgränsning ha fasta frågor 
och svar (Larsen, 2009, s. 25). Att informationen blir begränsad är dock något som även 
kan ses som en nackdel. Vid enkätfrågor går det inte att ställa följdfrågor vilket kan skapa 
otydlighet eller osäkerhet. Vilket i sin tur kan påverka validiteten i studien (Larsen, 2009, 
s. 25). Hur detta tagits hänsyn till i denna studie beskrivs närmare under 5.3 Reliabilitet 
och validitet. 
 
5.2. Etiska överväganden 
 
För att en studie ska vara forskningsetiskt försvarbar är det viktigt att det finns en balans 
mellan olika intressen. Dels läggs det vikt på att studien ska beröra ett relevant område 
som gagnar samhället (Björkdahl Ordell, 2008, s. 25). Dels måste det tas hänsyn till 
individsskyddet vilket ställer krav på att skydda individen utifrån de etiska principerna som 
Vetenskapsrådet givit ut:  
 

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.   

 
Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.   
 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

(Björkdahl Ordell, 2008, s. 25–26) 

 
Syftet till denna studie bygger på att tidigare forskning kommit fram till att 
matematikundervisning med digitala inslag kan främja elevers matematikinlärning men att 
lärare trots detta valt att inte använda denna form av undervisning på grund av för dåliga 
förutsättningar i form av tid och kunskap. Under de senaste åren har det dock gjorts en del 
satsningar på just matematik samt digitala inslag i undervisningen vilket gör det relevant 
att undersöka om användandet av denna form av undervisning ökat och effektiviserats. Att 
undersöka detta ger en fingervisning, om vilka sätt att inhämta kunskap som bäst främjar 
inkluderandet av digitala resurser samt om yrkesvana inverkar på användandet.  
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Vidare tar studien hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att urvalet som 
studien riktar sig mot fått information om syftet med studien och därefter själva fått avgöra 
om de velat medverka eller inte i enlighet med informations- och samtyckeskravet. Inga 
namn på informanter har samlats in utan de har varit anonyma. Övriga data gällande 
informanterna, arbetskommun, vilken årskurs de arbetar i och antal år de arbetat och i de 
fall informanten valt att delge sin e-mailadress, har förvarats så att inga utomstående 
kunnat få del av denna i enlighet med konfidentialitetskravet. Den insamlade data har 
endast för syfte att främja denna undersökning i enlighet med nyttjandekravet.  
 
5.3. Reliabilitet och validitet 
 
Empirin i kvantitativa studier där insamlandet sker via enkätundersökningar är alltid 
begränsad. Enkäter ger inte möjligheten till att ställa följdfrågor eller omformulera frågor 
vilket, enligt Larsen (2009, s.25), kan påverka studiens validitet negativt. Vidare finns en 
risk att respondenterna tolkar och vidare besvara frågorna på olika sätt vilket kan leda till 
att studiens reliabilitet sjunker. För att höja validiteten på en kvantitativ studie som bygger 
på enkätundersökning är det därför av vikt att frågorna i enkäten är relevanta, preciserade 
och tydligt avgränsade i förhållande till studiens problemformulering (Larsen, 2009, s. 41). 
Genom att frågorna är tydligt avgränsade blir empirin som samlas in mer relevant för 
studiens frågeställningar och det blir också tydligare för respondenten vad syftet med 
studien är. Det är också viktigt att precisera svarskategorierna i enkäten. Svarskategorier 
med endast två alternativ så som ja/nej, sällan/ofta eller mycket/lite ger ofta inte någon 
tydlig och preciserad bild av respondenternas svar (Larsen, 2009, s. 41). Det är bättre att 
ha flera olika alternativ eller en skala då det ger respondenten större möjlighet att precisera 
sitt svar. Denna precisering är också viktig när empirin ska bearbetas och analyseras då 
annars de statistiska sammanställningarna kan bli missvisande (Larsen, 2009, s. 41).  
 
För att öka reliabilitet och validitet för denna studie har frågorna i enkäten tagits fram 
utifrån noggrann granskning av vilken information som behövdes för att besvara studiens 
frågeställningar utifrån den teoretiska utgångspunkt som studien vilar på samt den 
analysmetod som används i studien, vilket kommer beskrivas närmare i kommande 
stycken.  
 
5.4. Enkät 
 
Här kommer val och avgränsningar gällande urval och population presenteras samt hur 
enkäten tagits fram stegvis beskrivas. 
 
5.4.1. Urval och population 
 
För att enkäten skulle resultera i empiri som var av relevans för denna studie gjordes 
urvalet att endast inkludera grundskollärare som undervisade i matematik för samtliga 
årskurser F-3. Då det inte var möjligt att fråga hela denna grupp gjordes även ett 
sannolikhetsurval (Larsen, 2009, s. 38–39). Ett sannolikhetsurval måste göras på ett sätt 
så att alla inom den population man ämnar undersöka har en sannolikhet att bli valda. I 
denna studie utfördes detta urval därför med hjälp av ett så kallat systematiskt urval. Ett 
systematiskt urval är en urvalsteknik som bygger på att urvalen görs utifrån ett visst 
bestämt avstånd mellan enheterna som ingår (Ekström & Larsson, 2010, s. 92). Det finns 
3651 stycken grundskolor i Sverige som bedriver undervisning för elever i förskoleklass 
till årskurs 3 (Skolverket, 2017e). Studiens ramar gjorde dock att det inte var möjligt att 
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tillfråga alla dessa utan ett urval på 30 stycken ansågs rimligt för denna studie. Genom att 
dividera antalet skolor i Sverige, 3561 stycken, med det antal som skulle ingå i studien, 30 
stycken, framkom kvoten 118,7. Därefter valdes en siffra mellan 1–118 som startsiffra, 
vilket i detta fall blev 100. Utifrån listan valdes sedan de 30 stycken skolorna ut genom att 
först välja den skola som hade plats 100 i listan sedan skolan med plats 218 följt av den 
med plats 336 och så vidare. Efter detta urval kontaktades rektorerna på de 30 skolor som 
valts ut med förfrågan om de ville delta samt hur många lärare det i så fall rörde sig om 
som stämde in på urvalskriterierna för studien. Det var slutligen 24 skolor som valde att 
delta vilket genererade i 150 stycken grundskollärare som undervisar matematik i 
förskoleklass till årskurs 3. Dessa utgör antalet informanter som studien grundare sig på.  
 
5.4.2. Utformade av enkät 
 
För att skapa en enkät med hög kvalitet gjordes flera avvägningar gällande utseende, frågor 
och svarskategorier. I enlighet med vad Larsen (2009, s. 50) skriver angående hur ett bra 
formulär bör utformas gjordes noga överväganden gällande att frågorna skulle vara 
relevanta och väl preciserade för att besvara studiens frågeställningar, längden och 
layouten på en enkät samt frågornas ordningsföljd, satsbyggnader och språkliga val så som 
att undvika abstrakta begrepp och svårförståelig satsbyggnad samt undvika ledande frågor.  
 
I enkäten kombineras öppna och slutna frågor vilket, enligt Larsen (2009, s. 47), är en 
fördel då det finns både för och nackdelar med båda formerna av frågor. Fördelarna med 
öppna frågor är att det är lättare att upptäcka om respondenten förstått frågan eller om det 
finns okunskap kring frågans innehåll. Respondentens svar blir heller inte påverkat av olika 
svarsalternativ. Nackdelar med öppna frågor är att svaren är svårare att sammanställa och 
jämföra, det krävs också mer av respondenten då denne själv måste formulera svaren. 
Slutna frågor där det finns fasta svarsalternativ är lättare att sammanställa och jämföra, 
svarsalternativ kräver mindre av respondenten samt kan hjälpa respondenten att förstå vad 
syftet med frågan är. Slutna frågor leder dock respondenten in i fasta tankebanor vilket kan 
påverka resultatet (Larsen, 2009, s. 47–48). Det är också viktigt att alla olika 
svarsalternativ finns med i slutna frågor eller att alternativen ”annat” eller ”vet inte” finns 
med så att respondenten alltid oavsett ståndpunkt har ett alternativ att svara. Genom att 
kombinera de olika formerna, menar Larsen (2009, s. 48), att det går att uppväga de olika 
formernas nackdelar.  
 
Innan själva enkätundersökningen skickades enkäten ut till ett fåtal personer för att 
säkerställa att enkäten bidrog till att undersöka och ge svar på det den var ämnad till. Efter 
detta gjordes vissa små justeringar i enkäten gällande ordval och sätt att ställa frågorna 
utifrån vad dessa personer påtalat. Detta är något som är viktigt för att det skapar möjlighet 
till att finjustera och förtydliga saker i enkäten innan den faktiska undersökningen börjar 
(Larsen, 2009, s. 49).  
 
5.5. Enkätens olika delar 
 
Nedan presenteras enkäten i sin helhet tillsammans med att de olika delarna enkäten 
motiveras. Till enkäten skickades även ett missivbrev ut där studiens syfte och innehåll 
presenterades, information om etiska förhållningssätt och frivilligt deltagande samt 
kontaktuppgifter och information om mig som utförde undersökningen på ett kortfattat 
men tydligt sätt beskrevs (Bilaga 1). 
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5.5.1 Enkäten i sin helhet 
 
Matematikundervisning med digitala inslag 
 

• Information angående enkätundersökningen 
Först ges respondenten, i ett missivbrev, information gällande vad det är för studie och vad 
dess syfte är. Vidare beskrivs hur det tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna och 
hur resultatet kommer sammanställas. Det finns också kontaktuppgifter till mig som 
student i fall några frågor uppstår. 
 

• Del 1 - Demografiska frågor 
Denna del av enkäten syftar till att inhämta information om respondenten för att kunna 
urskilja om dennes svar kan bidra till att svara på studiens frågeställningar. Informationen 
i denna del ger också möjligheter till att kategorisera så som att se om möjligheterna till att 
bedriva en god matematikundervisning med digitala inslag beroende på hur många år 
läraren har inom yrket eller mellan olika delar av Sverige. 
 
Fråga 1 
Vilken befattning har du inom skolan? 
 
Fråga 2 
Vilken kommun arbetar du i? 
 
Fråga 3 
Hur många år har du i yrket? 
o 0–9 år 
o 10–19 år 
o 20–29 år 
o Mer än 30 år 

 
• Del 2 – Förutsättningar för digital matematikundervisning 

Denna del syftar till att undersöka vilka förutsättningar som finns för att bedriva en bra 
matematikundervisning med digitala inslag. Information som sedan kommer kunna ställas 
mot informationen som finns i studiens bakgrund för att se om förutsättningarna förändrats 
i och med de satsningar som gjorts. 
 
Fråga 1 
Hur har du erhållit dina nuvarande kunskaper om hur digitala resurser kan användas i 
matematikundervisningen? Du kan kryssa i flera alternativ 
 
o Kompetensutveckling via arbetet 
o Genom kollegialt lärande 
o Via utbildning du gått på din fritid 
o Självlärd 
o Annat 
 
Fråga 2 
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Det behövs mer kompetensutveckling kring hur olika digitala resurser kan användas inom 
matematiken 
Nej, inte alls 1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
Fråga 3 
Det ges tid till att förbereda och planera undervisning med digitala resurser 
Nej, inte alls 1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
Fråga 4 
Digitala resurser hade kunnat inkluderas bättre i undervisningen om det givits mer kunskap 
inom detta område 
Nej, inte alls 1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
Fråga 5 
Digitala resurser hade använts mer om tiden för förberedelse och planering ökats 
Nej, inte alls 1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
Fråga 6 
På skolan finns det tillräckligt med materiella resurser för att, på ett effektivt sätt, arbeta 
med digitala resurser inom matematiken 
Nej, inte alls 1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
o Del 3 – Möjligheter med digitala resurser 
I denna del undersöks hur lärarna anser att digitala resurser i matematikundervisningen kan 
påverka inlärningen för eleverna. Denna information kommer sedan ställas mot de 
möjligheter som tidigare forskning kommit fram till vilka lyfts i bakgrunden. 
 
Fråga 1 
Möjligheterna att anpassa matematikundervisningen ökar när digitala resurser används 
Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  Instämmer helt 
 
Fråga 2 
Vilka möjligheter till anpassning skapar införandet av digitala resurser i 
matematikundervisningen? 
 
Fråga 3 
Digitala resurser kan underlätta inlärningen för elever i matematiksvårigheter 
Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  Instämmer helt 
 
Fråga 4 
På vilket sätt anser du att digitala resurser kan främja lärandet för elever? 
 
o Del 4 – Användning av digitala resurser i matematikundervisningen 
Denna del syftar till att undersöka hur digitala resurser faktiskt används i undervisningen 
vilket ger möjlighet till att jämföra de svar som inkommer om förutsättningar och de 
möjligheter lärarna anser finns med arbetssättet. Utifrån denna jämförelse kan sedan 
slutsatser dras om användandet stämmer överens med de intentioner som funnits med 
satsningarna.  
 
Fråga 1 
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Hur använder du digitala resurser i matematikundervisningen? Du kan välja flera alternativ 
o Digitala genomgångar (t.ex. smartboard eller powerpoint) 
o Filmer 
o Programmering 
o Spel 
o Digitala läromedel 
o Färdighets- och övningsprogram 
o Dynamiska program (t.ex. GeoGebra) 
o Annat 
 
Fråga 2 
För vilka matematikområden anser du att digitala resurser kan ha en positiv inverkan på 
undervisningen?  Du kan kryssa i flera 
o Taluppfattning och tals användning 
o Algebra 
o Geometri 
o Sannolikhet och statistik 
o Samband och förändringar 
o Problemlösning 
o Färdighetsträning 
o Strategiträning 
o Annat 
 
Fråga 3 
Inom vilka matematikområden använder du digitala resurser idag? Du kan kryssa i flera 
o Taluppfattning och tals användning 
o Algebra 
o Geometri 
o Sannolikhet och statistik 
o Samband och förändringar 
o Problemlösning 
o Färdighetsträning 
o Strategiträning 
o Annat 
 
Fråga 4 
Digitala resurser är en naturlig del i matematikundervisningen 
Nej, inte alls  1  2  3  4  5  Ja, absolut 
 
Fråga 5 
Om det är okej att jag vid frågor kontaktar dig kan du skriva din mejladress nedan. 
 
5.6. Genomförande av enkätundersökning 
 
När urvalet var färdigt informerades samtliga 30 skolor först via telefon och de som inte 
svarade kontaktades via mejl om vad undersökningen gick ut på och de fick själva välja 
om de ville delta eller inte. De skolor som varken svarade via telefon eller mejl ansågs 
avstå från deltagande. För att kunna räkna ut svarsfrekvensen ställdes frågan om hur många 
möjliga svarande som fanns på de skolor som valde att delta. Därefter skickades ett mejl 
med mer ingående information om enkätundersökningen tillsammans med en länk till 
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själva undersökningen ut till den mejladress skolorna angett. Detta mejl vidarebefordrades 
sedan av den som mottog det till de berörda lärarna. Efter 2 veckor skickades en 
påminnelse ut till skolorna så de som ville delta med fortfarande inte svarat fick en chans 
att göra detta.  
 
5.7. Analys av data 
 
Data som samlades in i studien analyserades dels med hjälp av univariat analys där svaren 
ställdes upp i olika frekvenstabeller och dels med hjälp av bivariat analys för att olika 
upptäckter och samband mellan de svar som inkommit skulle kunna skönjas. All insamlad 
data skrevs in i form av variabler och alla olika svar representerades av olika värden i ett 
dataprogram, PSPP, i vilket sedan analyserna utfördes (se bilaga 2). Vidare användes 
dataprogrammet Excell för att skapa tabeller och figurer utifrån analyserna som tagits fram 
i PSPP.  
 
Univariat analys är, enligt Larsen (2009, s. 59), det enklaste sättet att analysera 
fördelningen av olika variabler, till exempel kan variablerna sättas in i frekvenstabeller. 
Det är dock viktigt att tabellerna förenklas vilket kan göras genom att siffror skrivs om till 
procent (Larsen, 2009, s. 60). Utifrån tabellerna kan sedan olika centralmått räknas ut så 
som:  
o Typvärde – det värde som är mest frekvent förekommande 
o Medianvärde – ett värde som hamnar i mitten om man delar in alla värden i två lika 

stora delar 
o Aritmetiskt medelvärde – det genomsnittliga värdet 
o Variationsvidd – skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet 
o Standardavvikelse – hur mycket svarsvärdena skiljer sig i jämförelse med medelvärdet. 

Om det är stora standardavvikelser kan detta visa på att medelvärdet är missvisande 
 
I denna studie kommer främst centralvärdena, typvärde och medelvärde användas. I 
ANOVA testen kommer även variationsvidd och standardvärde indirekt studeras. 
 
Bivariat analys är mer komplex än univariat analys och visar på olika samband mellan 
variabler (Larsen, 2009, s. 63). Genom att till exempel använda korstabeller där olika 
svarsfrekvensfördelning kan ställas mot varandra för att finna samband (Larsen, 2009, s. 
67). För att kunna skapa korstabeller är det bäst om frekvensfördelningen för de olika 
svaren anges i procent. 
 
Frågor som kommer ligga till grund för analysarbetet är:  
 
• Hur används digitala resurser  
 På hur många sätt används de och inom hur många matematiska områden?  
 Inom vilka matematikområden anses digitala resurser ha en positiv inverkan? 
• Lärarens roll 
 Vilka samband finns mellan yrkesvana och sätt som kunskapen om hur digitala 

resurser kan inkluderas i matematikundervisningen? 
• TCK 
 Vilka samband finns mellan yrkesvana och antal sätt/matematiska områden som 

digitala resurser används på/inom? 
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 Vilka samband finns mellan hur kunskap inhämtats och antal sätt/matematiska 
områden som digitala resurser används på/inom? 

• TPK 
 Vilka samband finns det mellan yrkesvana eller hur kunskap inhämtats och antal 

områden som digitala resurser anses ha positiv inverkan på? 
 Finns det samband mellan yrkesvana eller hur kunskap inhämtats och åsikter kring 

om digitala resurser ökar anpassningsmöjligheterna och underlättar inlärningen? 
 På vilka sätt anses digitala resurser ha positiv inverkan på 

matematikundervisningen? 
• Kontextuella förutsättningar 
 Skiljer sig åsikterna kring om det ges tillräckligt med tid till förberedelse och 

planering, om mer tid hade förbättrat användandet av digitala resurser i 
matematikundervisningen och om det finns tillräckligt med materiella resurser? 

• TPACK 
 Inverkar yrkesvana eller hur kunskap inhämtats på huruvida digitala resurser anses 

vara en naturlig del av matematikundervisningen? 
 Skiljer sig åsikten kring huruvida det behövs mer kunskap inom hur digitala 

resurser kan inkluderas i matematiken beroende på yrkesvana eller hur kunskap 
inhämtats? 

 
I bilaga 2 går att läsa hur den insamlade empirin använts för att besvara dessa frågor. 
 
5.8. Bortfallsanalys 
 
En studies bortfallsfrekvens beskriver hur kvalitén på data som samlats in är. Låg 
bortfallsfrekvens tyder på att studien är trovärdig medan en hög bortfallsfrekvens tyder på 
att studien håller låg kvalité och ej är trovärdig (Trost & Hultåker, 2016, s. 148). För att 
beräkna bortfallsfrekvensen behöver insamlad data jämföras med den population eller det 
urval som ingår i studien. Om skillnaden mellan dessa är stor visar det på hög 
bortfallsfrekvens och det är då svårt att dra några generella slutsatser av studien (Trost & 
Hultåker, 2016, s. 148). I en enkätstudie kan man, enligt Trost och Hultåker (2016, s. 147), 
räkna med en svarsfrekvens på 50–70 procent vilket gör att en bortfallsanalys är viktig att 
genomföra. Därför kommer en bortfallsanalys göras när all data samlats in till denna studie 
för att på så vis kunna se om dataunderlaget håller tillräckligt hög kvalité för att kunna 
generaliseras. 
 
Av de 150 möjliga svarande som urvalet resulterade i var det slutligen 90 stycken som 
svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 60% vilket stämmer väl med den 
svarsfrekvens som Trost och Hultåker (2016, s. 147) skriver att en undersökning av detta 
slag kan beräknas få. Att 40% av de möjliga svarande avstod att delta anses bero på tidsbrist 
och glömska. Detta antagande bygger på att de skolor som i första skedet valde att inte 
delta nämnde orsaker som tidsbrist och svårigheter att motivera lärarna att svara då de hade 
så mycket annat att göra. Dessa orsaker antas vara jämt fördelade mellan olika skolor i 
landet och inte påverka sammansättningen av respondenter. Undersökningen utfördes 
också under september månad vilket är en månad då skolorna håller utvecklingssamtal 
vilket resulterar i mycket extra arbete för lärarna.  
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6. Resultat 
 
I detta kapitel kommer den data som samlats in analyseras för att samband mellan de olika 
variablerna ska kunna skönjas. Inledningsvis presenteras övergripande information om hur 
digitala resurser används utifrån de svar som inkommit. Därefter kommer insamlade data 
att analyseras utifrån ramverket TPACK för att se samband mellan olika förutsättningar 
och hur digitala resurser används. 
 
6.1. Hur digitala resurser används  
 
Det framkommer av studien att digitala resurser i medeltal används på drygt fyra av de i 
enkäten förslagna sätten. Det går av studien se skillnader i användandet beroende på hur 
kunskap om hur digitala resurser kan användas inom matematiken inhämtats men inte så 
stora skillnader beroende på yrkesår. De sätt som används mest till exempel filmer och 
digitala övningsprogram kan tolkas som att de inte kräver så stora kunskaper och inte heller 
tar så mycket tid att sätta sig in i samt planera undervisning med. Mer avancerade digitala 
resurser såsom programmering och dynamiska programvaror vilka enligt forskning visat 
sig kunna ha god inverkan på många inlärningsområden används trots detta inte i så stor 
utsträckning. Det framkommer även att digitala resurser används inom färre matematiska 
områden än vad de anses kunna ha positiv inverkan på.  
 
Av figurerna 1 och 2 framgår det att digitala resurser i medeltal används inom drygt 4 
matematikområden och på drygt 4 olika sätt. Genom att kombinera denna information med 
informationen i tabell 1 och 2 framgår det att digitala resurser mest används inom de 
matematiska områdena som berör taluppfattning och tals användning, färdighetsträning, 
geometri och algebra och då mest genom digitala genomgångar, filmer, färdighets- och 
övningsprogram och spel. Det framgår också av tabell 3 att digitala resurser anses kunna 
ha en positiv inverkan på fler matematiska områden än vad de används inom idag. 
 

 
Figur 1: Antal sätt som digitala resurser används på 
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Tabell 1:  
Överblick över vilka olika sätt som digitala resurser används på 
Sätt att arbeta Antal personer % andel av alla svarande 
Digitala genomgångar 71 79% 
Filmer   69 77% 
Färdighets- och övningsprogram   68 76% 
Spel 68 74% 
Digitala läromedel  64 71% 
Programmering  44 49% 
Dynamiska program  13 14% 
Annat   11 12% 
 
 

 
Figur 2: Antal matematiska områden där digitala resurser används 

 
 

Tabell 2:  
Överblick över vilka matematiska områden som digitala resurser inkluderas 

Matematiska områden Antal personer % andel av alla svarande 
Taluppfattning och tals användning 78 87% 
Färdighetsträning   77 86% 
Geometri    55 61% 
Problemlösning   54 60% 
Algebra    51 57% 
Strategiträning   33 37% 
Samband och förändring  32 36% 
Sannolikhet och statistik  31 34% 
Annat    6 7% 
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Tabell 3:  
Överblick över vilka matematiska områden som digitala resurser anses kunna ha positiv inverkan 
på 

Matematiska områden Antal personer % av alla svarande 
Färdighetsträning 88 98% 
Taluppfattning och tals användning 85 94% 
Algebra 77 86% 
Geometri 77 86% 
Sannolikhet och statistik 75 82% 
Problemlösning 73 81% 
Samband och förändring 68 76% 
Strategiträning 63 70% 
Annat 7 8% 

 
 
Medelvärde för antal område som anses kunna påverkas positivt av digitala resurser bland 
de personerna som ingått i studien är ca 6,7 stycken. 
 
6.2. Lärarens kunskap 
 
I denna studie framkommer att gruppen med lärare som har inhämtat sina kunskaper om 
hur digitala resurser kan inkluderas i matematikundervisningen via kompetensutveckling i 
kombination med kollegialt lärande samt kunskap inhämtad utanför arbetet är de som 
använder digitala resurser på flest sätt samt inom flest områden. Det är även denna grupp 
som ser att digitala resurser ökar anpassningsmöjligheterna mest.  
 
Överlag framkommer det att alla grupper, oberoende av yrkesvana och sätt som de 
inhämtat kunskapen på, är överens om att användningen av digitala resurser hade kunnat 
ökas och blivit mer effektiv om de givits mer kunskap inom området. Vidare framkommer 
det i denna studie att det finns samband mellan hur mycket tid till planering och 
förberedelse som ges och hur mycket och på vilket sätt som digitala resurser inkluderas i 
undervisningen. Deltagarna i denna studie anser att tillgången på materiella resurser är god.  
 
För att kunna bedriva och planera en god matematikundervisning med digitala inslag 
behöver läraren enligt TPACK ha såväl teknisk ämneskunskap (TCK) och teknisk 
pedagogisk kunskap (TPK) samt vara förtrogen med hur dessa kan kombineras för att 
främja lärandet. Samtidigt påverkar kontexten som undervisningen bedrivs i hur 
undervisningen kan utformas.   Nedan kommer den data som studien resulterat i att 
presenteras i förhållande till dessa tre delar.  
 
För att figurerna ska bli tydliga har olika sätt att inhämta kunskap om användning av 
digitala resurser benämnts med olika siffror:  

1 kompetensutveckling via arbetet 
2 kollegialt lärande 
3 kunskap inhämtad utanför arbetet (självlärd / utbildning på fritiden / annat) 

Dessa siffror kombineras på olika vis vilket betyder att de som svarat inhämtat kunskap 
från flera av dessa sätt samtidigt: 
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1+2 kompetensutveckling via arbetet i kombination med kollegialt lärande 
1+3 kompetensutbildning via arbetet i kombination med kunskap inhämtad utanför arbetet 
2+3 kollegialt lärande i kombination med kunskap inhämtad utanför arbetet 
1+2+3 kompetensutveckling via arbetet i kombination med kollegialt lärande och kunskap 
inhämtad utanför arbetet  
 
Utifrån data som inkommit går att utläsa att respondenterna representerar hela landet men 
då inte någon tydlig skillnad kunde skönjas i förhållande till vart representanterna arbetade 
har inga vidare analyser kring detta utförts. Dessutom har grupperna gällande yrkesvana 
minskats till 3 stycken istället för 4 då gruppen mer än 30 år endast bestod av 3 
respondenter. Detta för att resultatet annars kan bli missvisande då det är så få svarande 
vilket medför att denna grupps resultat kan pendla väldigt mycket. I denna studie 
presenteras därför yrkesvana i följande grupper 0-9år, 10-19år och mer än 20år.  
 
Det går att utläsa av figur 3 att andelen som inhämtat kunskap 1+2+3 stiger i takt med att 
yrkesvanan ökar. Vidare går att utläsa att de med 0-9års yrkesvana främst inhämtat 
kunskap via 2+3 eller endast 3. Det går dock inte säga att det finns klara samband mellan 
hur kunskap inhämtats och yrkesvana då skillnaderna inte är signifikanta.  
 

 
Figur 3: Överblick över hur kunskap inhämtats i förhållande till yrkesvana 
 
6.2.1. TCK 
 
Det är viktigt att läraren har goda ämneskunskaper inom det ämne som hen avser att lära 
ut. Goda ämneskunskaper kan inhämtas på olika sätt bland annat utbildning och kollegialt 
lärande. Att arbeta många år inom ett och samma yrke är också något som ger yrkesvana 
samt en djupare kunskap inom olika delar av ett yrke. I denna studie går det dock inte att 
dra några generella slutsatser gällande att yrkesvana skulle påverka användandet av 
digitala resurser. Tabell 4 indikerar på att de med mer än 10års yrkesvana använder dessa 
resurser något mer än de med 0-9års yrkesvana men dessa skillnaderna är inte signifikanta. 
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Tabell 4: 
Hur digitala resurser används i förhållande till yrkesvana 

Yrkesvana/antal sätt 0-9år 10-19år Mer än 20år 
Medelnivå av antal sätt som digitala 
resurser används på 4 4,7 4,6 
Yrkesvana/antal områden 0-9år 10-19år Mer än 20år 
Medelnivå av antal områden digitala 
resurser används inom 4,1 4,9 4,5 

 
Vidare visade studien att de som inhämtat sin kunskap om hur digitala resurser kan 
användas i matematikundervisningen via 1+2+3 var de som använde dessa resurser på flest 
sätt och inom flest matematiska områden (se fig. 6 och 7). När det gäller antal matematiska 
områden som digitala resurser används ligger de som inhämtat kunskapen via 1+2 hack i 
häl med gruppen 1+2+3. Skillnaderna mellan resultaten i tabell 5 är dessutom signifikanta 
vilket tyder på att kunskap inhämtad via 1+2+3 är det som generellt inverkar mest på hur 
digitala resurser används.  
 
Tabell 5: 
Hur digitala resurser används i förhållande till kunskapsinhämtning 
Kunskapsinhämtning 1 2 1+2 1+3 2+3 1+2+3 3 
Medelnivå av sätt som digitala resurser 
används på 3,8 3,3 4,2 4,4 4,3 5,6 3,5 
                
Kunskapsinhämtning 1 2 1+2 1+3 2+3 1+2+3 3 
Medelnivå av antal områden digitala 
resurser används inom 3,6 1,5 4,9 4,7 3,8 5,8 3,9 

 
Det framkom också att de som inhämtat kunskap via 1+2+3 är de som i störst utsträckning använder 
de digitala resurser som anses mer avancerade (programmering och dynamiska programvaror), se 
tabell 6.  
 
Tabell 6: 
Hur stor andel av personerna inom olika kunskapsinhämtningsgrupper som använder 
programmering och dynamiska program i undervisningen. 
Kunskapsinhämtning 1 2 1+2 1+3 2+3 1+2+3 3 
Andel som använder 
programmering 40% 0% 50% 14,29% 50% 75% 27,27% 
Andel som använder 
dynamiska program 0% 0% 16,67% 14,29% 12,50% 25% 4,55% 
        

6.2.2. TPK 
 
För att kunna bedriva en god undervisning krävs utöver rena ämneskunskaper även 
kunskap om hur ämneskunskaperna på bästa sätt kan läras ut, pedagogisk kunskap (TPK). 
En lärare med god pedagogisk kunskap har förmåga att anpassa undervisningen så den 
passar den elevgrupp som ska läras genom att använda flera olika sätt och vägar att 
förmedla kunskapen på.  
 
I följande diagram belyses antal matematiska områden som respondenterna ansett digitala 
resurser kan ha en positiv inverkan på. Att anse att digitala resurser kan ha en positiv 
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inverkan på undervisningen kan visa på att läraren har pedagogisk kunskap om hur de olika 
digitala resurserna kan användas för att främja lärandet. Utifrån figurerna 4-5 och går att 
utläsa att de flesta oavsett yrkesvana eller sätt som kunskap inhämtats på anser att digitala 
resurser kan ha en positiv inverkan på alla åtta olika områden som togs upp i enkäten, 
taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband 
och förändringar, problemlösning, färdighetsträning och strategiträning. Några personer 
lade också till något annat område under övrigt vilket gör att det i tabellen finns nio olika 
områden.  
 

 
Figur 4: Antal områden som digitala resurser anses ha positiv inverkan på i förhållande till 
yrkesvana. 
 

 
Figur 5: Antal områden som digitala resurser anses ha positiv inverkan på i förhållande till hur 
kunskap inhämtats 

 
När det gäller huruvida digitala resurser ökar anpassningsmöjligheterna och kan underlätta 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter var alla grupper oavsett yrkesvana eller sätt 
som kunskapen inhämtats på samstämmiga i att digitala resurser gör detta, se tabell 7. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 st 1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 st 7 st 8 st 9 st

An
de

l p
er

so
ne

r i
 %

Antal områden

0-9år 10-19år 20år+

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 st  1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 st  7 st 8 st 9 st

An
de

l p
er

so
ne

r i
 %

Antal positiva områdenl

1 2 1+2 1+3 2+3 1+2+3 3



 

27 
 

Tabell 7: 
Åsikter kring huruvida digitala resurser ökar anpassningsmöjligheterna samt underlättar 
inlärningen för elever i matematiksvårigheter. %-enheter av alla respondenter 
 % av alla svarande 
Vilka möjligheter digitala resurser bidrar med Nej Kanske Ja 
Ökas anpassningsmöjligheterna med digitala resurser 3,33% 15,56% 81,11% 
Kan digitala resurser underlätta inlärningen  1,11% 27,78% 71% 

 
 

De 12 mest framstående sätt som digitala resurser ansågs bidra positivt till var följande: 
1. Lättare att individ- och nivåanpassa 
2. Ökad motivation och lust 
3. Bra sätt att färdighetsträna 
4. Kan varieras på många olika sätt och visa saker ur flera olika infallsvinklar 
5. Eleverna kan få instruktioner upplästa/uppspelade på olika språk upprepade gånger 

samt kan spela in sina lösningar 
6. Kan kombinera uttrycksformer såsom tal, text, bild, ljud, film, visualiseringar mm 
7. Ger direkt feedback och är många gånger självrättande 
8. Skapar möjlighet att förklara på fler sätt vilket ökar förståelsen 
9. Frigör tid då eleverna kan arbeta både självständigt och i grupp och det dels blir 

mindre att rätta och dels går det snabbare att anpassa undervisningen 
10. Utgår från elevernas vardag och intresse 
11. Skapar en grund för diskussioner då det går lätt att dela olika lösningar mellan 

elever eller med hela klassen  
12. Stimulerar till problemlösning 

6.2.3. Kontextuella förutsättningar 
 
Som framgår i 3.2. är det inte bara lärarens egna kunskaper inom de olika områdena i 
TPACK som påverkar hur undervisningen kan läggas upp och planeras utan detta påverkas 
även utav olika kontextuella förutsättningar, bland annat tid till planering och förberedelse 
och tillgång materiella resurser. I denna studie framkommer att det finns samband mellan 
tiden som ges till planering och förberedelse och hur digitala resurser inkluderas i 
undervisningen. Alla respondenter var relativt överens om att det inte ges tillräckligt med 
tid och att digitala resurser hade använts mer i matematikundervisning om tiden för 
planering och förberedelse ökats. I figurerna 6-8 belyses hur respondenterna svarat kring 
olika kontextuella förutsättningar. 
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Figur 6: Överblick över om det ges tillräckligt med tid för planering och förberedelse för att 
inkludera digitala resurser på ett bra sätt 

 
Figur 7: Överblick om mer tid till förberedelse och planering hade ökat användandet av digitala 
resurser  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Tillgång till materiella resurser 
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6.2.4. TPACK 
 
Rätt förutsättningar gällande både kunskap inom de olika områdena TCK och TPK samt 
kontextuellt är som tidigare skrivits ett måste för att kunna skapa en god 
matematikundervisning där digitala resurser inkluderas. Det framkommer i denna studie, 
(se fig. 9-10), att samtliga respondenter är relativt överens om att det behövs mer kunskap 
kring hur digitala resurser kan användas på ett bra sätt i matematikundervisningen. Det går 
att utläsa att det är grupperna som inhämtat kunskap via 1+3, 2+3 eller endast 3 samt 
gruppen med en yrkesvana på 0-9år vilka de inhämtat sin kunskap främst via 2+3 eller 
endast 3 som är mest angelägna om att det behövs mer kunskap inom detta område.  

 

 
Figur 9: Överblick över hur personer med olika yrkesvana anser angående om det behövs mer 
kunskap inom hur digitala resurser kan inkluderas i matematiken 

 
 

 
Figur 10: Överblick över sambandet mellan sättet som kunskap om digitala resurser i 
matematikundervisningen inhämtats på och åsikten angående om det behövs mer kunskap inom 
hur digitala resurser kan inkluderas i matematiken 

 
Att det är viktigt att ha kunskap inhämtad via kombinationen 1+2+3 framgår också av 
figurerna 11-12 då det är gruppen 1+2+3 tillsammans med de med en yrkesvana på 10år 
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eller mer vilka även de till största delen inhämtat kunskap via 1+2+3 som instämmer mest 
i att digitala resurser är en naturlig del av matematikundervisningen. När det gäller hur 
naturligt digitala resurser anses vara i förhållande till kunskapsinhämtningen, se figur 12, 
är dessutom skillnaderna signifikanta. 

 

 
Figur 11: Huruvida digitala resurser anses vara en naturlig del av matematikundervisningen i 
förhållande till vilken yrkesvana som innehas 
 

 
Figur 12: Huruvida digitala resurser anses vara en naturlig del av matematikundervisningen i 
förhållande till hur kunskap om digitala resurser i matematikundervisningen inhämtats 

 
6.3. Resultatsammanfattning 
 
Det framkommer av denna studie att inhämtad kunskap via kombinationen av kunskaps-
källorna kompetensutveckling – kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet ger 
bäst förutsättningar för att digitala resurser ska användas inom matematiken. De som 
återfinns inom denna grupp inkluderar digitala resurser på flest sätt och inom flest 
matematiska områden samt använder mer av de digitala resurserna som anses mer 
avancerade (programmering och dynamiska programvaror). Det är dessutom denna grupp 
som instämmer mest i att digitala resurser är en naturlig del av matematikundervisningen. 
Vidare går att se att alla de tre olika källorna till kunskap i denna kombination är viktiga 
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att ha med för att få bäst förutsättningar. I de fall endast en eller två av dessa tre källor 
finns med blir inte resultaten lika positiva för användandet av digitala resurser. Till 
exempel ligger gruppen som endast inhämtat kunskap via kombinationen kollegialt 
lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet lägre i samtliga sammanställningar vad gäller 
hur resurserna används. Detsamma gäller grupperna som enbart inhämtat kunskap via 
kompetensutveckling – kollegialt lärande eller via kompetensutveckling – kunskap 
inhämtad utanför arbetet. De som endast inhämtat kunskaper från en utav kunskaps-
källorna kompetensutveckling eller kollegialt lärande är de som använder digitala resurser 
minst.  

I studien framkommer att digitala resurser främst används för digitala genomgångar, 
filmer, färdighets- och övningsträning samt spel. Detta är sätt som i förhållande till 
programmeringsprogram och dynamiska program är mindre krävande vad gäller 
förkunskap och tid för förberedelse och planering. Att det finns samband mellan 
förkunskap, tid som ges till förberedelse och planering och hur digitala resurser används 
är dessutom något som framkommer tydligt i studien. Respondenterna är relativt 
samstämmiga med att det ges för lite tid till förberedelse och planering samt att mer tid och 
kunskap hade gjort att dessa resurser använts mer i matematikundervisningen.  
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer metodval och genomförande att diskuteras i en metoddiskussion. 
Därefter kommer resultaten att diskuteras i förhållande till bakgrunden, tidigare forskning 
och studiens syfte och frågeställningar.  
 
7.1. Metoddiskussion 
 
I denna del kommer studiens metodval och genomförande att diskuteras för att belysa 
faktorer som kan ha påverkat studien både positivt och negativt. 
 
7.1.1. Metodologi och giltighet 
 
Denna studie bygger på en surveyundersökning där data samlats in via en elektronisk 
enkätundersökning som skickats ut till slumpmässigt utvalda lärare som undervisar 
matematik för elever i årskurs f-3 i Sverige. Detta val av undersökningsform anses ha varit 
ett lämpligt val då det resulterade i relevant empiri som kunde användas för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Om empirin istället samlats in via intervjuer hade 
respondenterna kunnat ge mer utförliga svar och följdfrågor hade kunnat ställas för att 
förtydliga och få mer preciserade svar men risken hade varit att det blivit svårare att 
sammanställa och analysera svaren samt att det hade varit svårt att samla in lika stort antal 
intervjusvar. Svagheter med enkätstudier är dock att de alltid är begränsade i hur mycket 
information de samlar in samt att det alltid finns risk för att respondenterna feltolkar 
frågorna eller inte svarar sanningsenligt, vilket även Larsen, (2009, s.25) lyfter. Detta är 
saker som kan inverka negativt på validiteten och reliabiliteten i en studie. Men då 
enkätenfrågorna och svarsalternativen utformades efter att noga övervägt vilken 
information som behövdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar samt med 
hänsyn till studiens teoretiska utgångspunkt och analysmetod anses inte detta utgöra något 
problem. De överväganden som gjorts och den noggrannhet som vidtagits i skapandet av 
enkätfrågorna och svarsalternativen, vilka är i enlighet med vad Larsen (2009, s. 41) 
skriver, anses istället öka studiens validitet och reliabilitet. 
 
Relevansen av studien anses vara god då den berör ett aktuellt område. Tidigare forskning 
har undersökt vissa delar av detta område vilket också tas upp i denna studie men ingen 
tidigare forskning har den infallsvinkel som denna studie har, att utifrån ett lärarperspektiv 
undersöka om sättet som kunskap kring digitala resurser i matematikundervisningen 
inhämtats på samt yrkesvana påverkar inställningen till dessa resurser och användandet av 
dem. Hänsyn har också tagits till de etiska principerna och dessa förtydligades även för 
respondenterna i ett missivbrev som medföljde enkäten. Att relevansen är hög och att 
hänsyn tagit till de forskningsetiska principerna gör studien etiskt försvarbar (Björkdahl 
Ordell 2008, s. 25–26). 
 
7.1.2. Studiens omfattning 
 
Studien anses till viss del småskalig då den omfattar 90 svarande lärare vilket är en relativt 
liten andel av alla lärare som undervisar i matematik för elever i årskurs f-3 i Sverige. Dock 
gör det slumpmässiga urvalet att resultatet, trots att studien kan anses som småskalig, går 
att generalisera på en större mängd av populationen (Ekström & Larsson, 2010, s. 88). Att 
det var ett bortfall på 40% känns som ett rimligt bortfall för denna form av studie och 
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stämmer även väl överens med vad Torst och Hultåker (2016, s. 147) anser är rimligt. 
Bortfallet anses till största del bero på tidsbrist och glömska. Studien utfördes under 
september vilket är en månad då många lärare håller sina utvecklingssamtal och 
föräldramöten vilket kan ha påverkat tidsbristen. 
 
Det var till en början lite svårt att få in svar, vilket kunde ha riskerat hela studien, men efter 
att en påminnelse till skolorna skickats ut hamnade svarsfrekvensen på en nivå som, enligt 
Torst och Hultåker (2016, s. 147), anses som rimligt för denna form av undersökning (90 
av 150 tillfrågade svarade på enkäten) och analysarbetet kunde påbörjas. 
 
7.1.3. Analysmetod 
 
Studiens insamlade data skrevs in i dataprogrammet, PSPP, vilket visade sig underlätta 
analysarbetet på många olika sätt. Det var lätt att få en överblick över alla svar, det gick 
att göra många olika analyser utan att behöva skriva in all data på nytt varje gång och det 
var enkelt att sammanföra vissa svarsalternativ för att tolkningen av data samt tabeller och 
figurer skulle bli tydligare vilket (Larsen, 2009, s. 60) skriver är viktigt. Att få över 
analyserna från PSPP till Excel visade sig vara lite komplicerat än men när analyserna väl 
förts över gick det enkelt att sammanställa olika tabeller och figurer utifrån dessa. Valet 
att använda både univariata och bivariata analyser visade sig också vara nödvändigt för att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I de univariata analyserna studerades 
hur digitala resurser användes och inom vilka matematikområden samt vilka medelvärden 
som fanns i antalet användningssätt och användningsområde, i enlighet med hur Larsen 
(2009, s. 59) skriver att univariata analyser kan användas. Vidare analyserades med hjälp 
av korstabeller, vilket är en form av bivariata analyser, hur yrkesvana, kunskapsinhämtning 
och hur olika kontextuella förutsättningar påverkar användandet av digitala resurser samt 
huruvida lärarna anser att digitala resurser är en naturlig del eller inte av 
matematikundervisningen. Att använda bivariata analyser är något Larsen (2009, s. 67) 
anser lämpar sig då samband eller frekvensfördelning mellan olika variabler ska 
undersökas. 
 
Vidare var det intressant att studera ANOVA analyserna då dessa gav en bra överblick 
över vilka samband som var signifikanta det vill säga vilka saker som mest troligt 
påverkade inställningen till och användandet av digitala resurser i matematik-
undervisningen.  
 
7.2. Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om sättet som kunskap inhämtats på och 
hur mycket yrkesvana som innehas påverkar inställningen till och användandet av digitala 
resurser samt om användandet överensstämmer med de intentioner som funnits med 
satsningarna. I denna del diskuteras resultatet utifrån hur digitala resurser används. Skiljer 
sig förutsättningarna och lärarnas syn på att bedriva denna form av undervisning beroende 
på hur kunskap om digitala resurser inhämtats och vilken yrkesvana lärarna har. Vidare 
diskuteras hur och inom vilka matematiska områden de digitala resurserna används och 
om detta överensstämmer eller inte med de områden som lärarna själva anser att dessa 
resurser kan ha positiv inverkan på samt hur användningen förhåller sig till vad 
forskningen säger. Användandet av digitala resurser i matematikundervisningen och sättet 
som kunskap om dessa inhämtats på kommer diskuteras för att kunna utröna vad som har 
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positiv respektive negativ inverkan på användandet. Diskussionen kommer även röra 
huruvida satsningarna som gjorts överensstämmer med vad som framkommit i denna 
studie angående vad som bäst främjar användandet av digitala resurser i matematik-
undervisningen.  
 
7.2.1. Vilka förutsättningar ges för att inkludera digitala resurser i matematik-

undervisningen? 
 
En lärare behöver för att kunna planera och genomföra en god matematikundervisning med 
digitala inslag ha goda kunskaper enligt TPACK. Med detta menas att läraren behöver 
goda ämneskunskaper i matematik, goda kunskaper i hur matematik på ett pedagogiskt sätt 
kan läras ut, goda kunskaper om olika digitala resurser samt hur dessa resurser kan 
kombineras med ämneskunskaper på ett pedagogiskt sätt för att främja matematik-
inlärningen. För att klara detta betonar tidigare forskning att läraren behöver ges utbildning 
i hur digitala resurser fungerar, vilka för- och nackdelar som skapas när de kombineras på 
olika sätt med både ämneskunskaper och olika pedagogiska upplägg samt att ha kunskap 
om elevgruppens förkunskaper och intressen samt vilka praktiska förutsättningar som finns 
för att kunna planera en god undervisning som motiverar eleverna (Markkanen, 2014, s. 
103; Engvall, 2013, s. 225, 232; Haara, 2015, s. 333-334).  
 
I resultatet framkommer det att det är gruppen som inhämtat sin kunskap via en 
kombination av kompetensutveckling – kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför 
arbetet är de som använder digitala resurser på både flest sätt och inom flest områden. Det 
framgår inte av resultatet att användandet eller inställningen till digitala resurser i 
matematikundervisningen påverkas nämnvärt av hur mycket yrkesvana som läraren 
innehar. Att de med mer än 10 års yrkesvana i vissa sammanställningar får högre resultat 
än de med 0-9 års yrkesvana kan bero på att de inhämtat sina kunskaper i större 
utsträckning via just den kombination som nämnts ovan. Detta tyder på att kunskap 
inhämtad via denna kombination är den som bäst förbättrat förutsättningarna för att bedriva 
matematikundervisning med digitala inslag.  
 
Att ta till sig en kompetensutveckling, bedriva kollegialt lärande och samtidigt inhämta 
kunskap utanför arbetet kräver dock att det finns tid. Något som enligt denna studies 
resultat fortfarande, likt tidigare forskning (Markkanen, 2014, s. 103), är en bristvara. I 
resultatet framgår det tydligt att digitala resurser skulle används mer effektivt om det givits 
än mer kunskap och tid till förberedelse och planering. Satsningarna som gjorts på 
matematik och digitala resurser i och med matematiklyftet bygger på kompetensutveckling 
i kombination med kollegialt lärande vilket är två av de tre kunskapskällor som visat sig 
ge bäst förutsättningar. Detta visar på att satsningarna som gjorts till viss del tillhandahåller 
det som enligt denna studie behövs för att användandet av digitala resurser i matematik-
undervisningen ska förbättras. För att förbättra förutsättningarna för användandet av 
digitala resurser än mer behövs, utifrån denna studie, att lärarna ges tid för att kunna ta till 
sig kunskapen, träna, förbereda och planera undervisningen utifrån den kunskap som 
inhämtats samt att lärarna ges möjlighet att inhämta kunskap utanför arbetet.  
 
 
7.2.2. Vilka möjligheter anser lärare att digitala resurser skapar i matematik-

undervisningen? 
 



 

35 
 

Det finns en samstämmighet bland respondenterna i denna studie angående att digitala 
resurser medför både fler anpassningsmöjligheter samt att de kan underlätta matematik-
inlärningen. Respondenterna lyfter att digitala resurser kan ha en positiv inverkan på alla 
de matematiska områden som ingår i denna studie, att de kan bidra till ökad motivation 
och förståelse samt skapa möjlighet att kombinera uttrycksformer och utgå från elevens 
intresse. Detta stämmer väl överens med de möjligheter som tidigare forskning tar upp när 
det talas om digitala resurser. Till exempel lyfter forskningen att digitala resurser kan bidra 
till att öka den matematiska förståelsen, förtydliga abstrakta begrepp, visa på samband och 
variationer (Sveider, 2016, s. 103, 107).  
 
Det framgår dock av studien att digitala resurser främst används på det som Sveider (2016, 
s. 103) benämner som ett statiskt sätt. Detta trots att forskning visar på att ett dynamiskt 
sätt att använda digitala resurser kan främja inlärningen än mer då det möjliggör för 
eleverna att själva laborera med olika metoder och lösningar samtidigt som de kan 
diskutera och argumentera för hur de tänker och vad de kommer fram till (Engvall, 2013, 
s. 229; Markkanen, 2014, s. 103; Olsson, 2017, s. 39).  
 
Att program av dynamisk karaktär som bidrar till dessa möjligheter inte lyfts mer av 
respondenterna kan visa på att det inte finns så god kunskap om för- och nackdelar med 
dessa program något som även stämmer överens med vad som framkommit tidigare i denna 
studie, se 7.2.1. Dynamiska arbetssätt kräver att undervisningen planeras om till skillnad 
från de statiska sätten som går att inkludera i den ordinarie undervisningen. En tanke kring 
möjlig orsak till varför det är mest möjligheter med statiska sätt som tas upp är därför att 
det finns för lite kunskap kring hur undervisningsupplägg med dynamiska programvaror 
bör läggas upp för att främja inlärningen. Lärarna har med andra ord inte tillräckligt med 
TCK och TPK kring de dynamiska programvarorna och hur de kan användas för att främja 
undervisningen. Ett par olika delar i matematiklyftet berör hur dynamiska programvaror 
kan användas i undervisningen, (se 4.1.1.). Det verkar dock, utifrån studiens resultat, 
behövas mer utbildning kring hur undervisningen behöver förändras för att dynamiska 
programvaror ska kunna inkluderas och för att insikten om möjligheterna med dessa 
resurser och så även användandet av dem ska ökas.  
 
7.2.3. Hur används digitala resurser inom matematikundervisningen?  
 
Som tidigare nämnts används digitala resurser främst på sätt som inte kräver så stora 
kunskaper eller så mycket tid att sätta sig in i. De används heller inte i lika stor utsträckning 
som de anses kunna ha en positiv inverkan på inlärningen. De områden som digitala 
resurser används mest inom utifrån vad som framkommit i denna studie är taluppfattning 
och tals användning, färdighetsträning, geometri och algebra och så mest genom digitala 
genomgångar, filmer, färdighets- och övningsprogram samt spel. En möjlig orsak till att 
digitala resurser inte används inom fler områden och på fler sätt verkar utifrån denna studie 
vara att lärarna inte har tillräckligt med TCK och TPK, kunskap om vilka för- och 
nackdelar de lite mer avancerade digitala resurser medför samt att det inte finns tid att testa 
nya digitala resurser eller förbereda och planera in dem i på ett bra sätt i undervisningen. 
Det framkommer dock att de som inhämtat kunskap via kombinationen kompetens-
utveckling – kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet använder de mer 
avancerade programmen mer än de övriga grupperna. 
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I 7.2.1. belyses att det är de som inhämtat kunskap via kombinationen, kompetens-
utveckling – kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet, som använder digitala 
resurser både på flest sätt och inom flest matematiska områden. Detta kan tyda på att det 
finns ett samband mellan satsningarna som gjorts och hur dessa resurser används. Trots att 
det fortfarande är en bit kvar innan digitala resurser används i den utsträckning som de 
anses ha positiv inverkan på inlärningen verkar dock satsningarna ha ökat vetskapen om 
att det finns möjligheter med dessa resurser och motivationen att använda dessa i 
matematikundervisningen.  
 
7.3. Slutsats 
 
Det framkommer i denna studie att gruppen som inhämtat kunskapen om hur digitala 
resurser kan inkluderas i matematikundervisningen via en kombination av kompetens-
utveckling – kollegialt lärande – kunskap inhämtad utanför arbetet är de som använder 
digitala resurser på flest olika sätt och inom flest matematiska områden. Användandet är 
dock inte i linje med hur dessa resurser anses ha positiv inverkan på inlärningen. Att det 
ser ut på detta sätt verkar utifrån studiens resultat bero på att det finns för lite kunskap 
kring och för lite tid till att sätta sig in i och planera undervisning med digitala resurser av 
mer avancerad karaktär så som programmerings program och dynamiska program. Att den 
ovan nämnda gruppen använder digitala resurser mest samt att det i studien framkommit 
att det även är de i denna grupp som ser mest positivt på att inkludera digitala resurser i 
matematikundervisningen tyder på att sättet som kunskap inhämtas på inverkar på 
användandet. Utifrån detta dras slutsatsen att om användningen av digitala resurser ska 
ökas krävs, utifrån denna studie, att både kunskaper inom TCK och TPK höjs samt att 
lärarna ges mer tid. De behöver bredare kunskaper i hur olika digitala resurser fungerar 
och vilka för- och nackdelar som de bidrar med vid matematikinlärning. Vidare behöver 
lärarna ges mer tid till kollegialt lärande, inhämtning av kunskap utanför arbetet och till att 
testa, förbereda och planera undervisning där dessa resurser inkluderas. Yrkesvana verkar 
utifrån studiens resultat inte inverka nämnvärt på varken inställningen till eller 
användandet av digitala resurser i matematikundervisningen.  
 
Utifrån vad som framkommit i studien dras slutsatsen att kombinationer av olika sätt att 
inhämta kunskaps inverkar på användandet av och inställningen till digitala resurser medan 
yrkesvana inte nämnvärt påverkar. Detta gör att den första hypotesen, att inställningen till 
och användandet av digitala resurser påverkas av hur kunskap om digitala resurser i 
matematikundervisningen inhämtats, stärks medan den andra hypotesen, att mängden 
yrkesvana påverkar inställningen till och användandet av digitala resurser, falsifieras. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev som medföljde enkätundersökningen 
 
Matematikundervisning med digitala inslag.  
 
Information om enkätundersökningen. 
 
Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka om de nya satsningarna på 
matematik och digitala resurser i skolan bidragit med att förbättra 
matematikundervisningen.  Studien riktar sig till grundskollärare som undervisar i 
matematikämnet för elever i årskurserna F-3. 
 
Studien kommer vara en del i ett examensarbete på avancerad nivå som ingår i 
grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Enkäterna är anonyma och bygger på 
frivilligt deltagande och kan när som helst avslutas utan att förklaring behöver ges. 
Resultatet kommer sammanställas på gruppnivå så ingen enskild person kommer kunna 
identifieras. Efter att examensarbetet är slutfört kommer även all insamlad data att 
förstöras. 
 
I enkätundersökningen kommer lärare från 30 slumpvis utvalda grundskolor och 
undersökningen pågår under september månad 2017. Enkäten är indelad i fyra olika delar 
och tar mellan 5-10 minuter att besvara. 
 
Era svar är av stor betydelse för studiens resultat så jag är väldigt glad om ni vill delta i 
undersökningen. 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till mig som är ansvarig för studien: 
 
Rosita Johansson Jonsson, student                                                   Jan Olsson, handledare 
 
Mejl: rosita_dingle@msn.com                                                              Mejl: jao@du.se 
Mobil: 0734-47 63 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 
 
Analysfrågor 
1) Hur används digitala resurser  

a) På hur många sätt används de och inom hur många matematiska områden?  
b) Inom hur många olika matematiska områden anses digitala resurser ha en positiv 

inverkan på? 
 

2) Lärarens roll 
a) Vilka samband finns mellan yrkesvana och sätt som kunskapen om hur digitala 

resurser kan inkluderas i matematikundervisningen? 
 

3) TCK 
a) Vilka samband finns mellan yrkesvana och antal sätt som digitala resurser används 

på? 
b) Vilka samband finns mellan yrkesvana och matematiska områden som digitala 

resurser används inom? 
c) Vilka samband finns mellan hur kunskap inhämtats och antal sätt som digitala 

resurser används på? 
d) Vilka samband finns mellan hur kunskap inhämtats och matematiska områden som 

digitala resurser används inom? 
 

4) TPK 
a) Vilka samband finns det mellan yrkesvana och antal områden som digitala resurser 

anses ha positiv inverkan på? 
b) Vilka samband finns det mellan hur kunskap inhämtats och antal områden som 

digitala resurser anses ha positiv inverkan på? 
c) Finns det samband mellan yrkesvana och åsikter kring om digitala resurser ökar 

anpassningsmöjligheterna och underlättar inlärningen? 
d) Finns det samband mellan hur kunskap inhämtats och åsikter kring om digitala 

resurser ökar anpassningsmöjligheterna och underlättar inlärningen? 
e) På vilka sätt anses digitala resurser ha positiv inverkan på 

matematikundervisningen? 
 

5) Context 
a) Ges tillräckligt med tid till förberedelse och planering? 
b) Hade mer tid förbättrat användandet av digitala resurser i 

matematikundervisningen? 
c) Finns det tillräckligt med materiella resurser?  

 
6) TPACK 

a) Inverkar yrkesvana på huruvida digitala resurser anses vara en naturlig del av 
matematikundervisningen? 

b) Inverkar hur kunskap inhämtats på huruvida digitala resurser anses vara en naturlig 
del av matematikundervisningen? 

c) Skiljer sig åsikten kring huruvida det behövs mer kunskap inom hur digitala 
resurser kan inkluderas i matematiken beroende på yrkesvana? 

d) Skiljer sig åsikten kring huruvida det behövs mer kunskap inom hur digitala 
resurser kan inkluderas i matematiken beroende på hur kunskap inhämtats? 



 

 
 

Variabelnyckel  
Variabelnummer Variabel namn Variabel etikett Variabelvärde 
1 Yrkesvana  Hur många år har du i yrket?  0 = 0-9 år  

1 = 10-19 år  
2 = 20-29 år  
3 = mer än 30 år  

  

2 Kunskap1  Kompetensutbildning via 
arbetet  

0 = nej  
1 = ja  

3 Kunskap2  Kollegialt lärande  0 = nej  
1 = ja  

4 Kunskap3  Utbildning på fritiden  0 = nej  
1 = ja  

5 Kunskap4  Självlärd  0 = nej  
1 = ja  

6 Kunskap5  Annat  0 = nej  
1 = ja  

7 Sam.kunskap  Sammanställning av hur 
kunskap inhämtats  

0 = komp  
1 = koll  
2 = komp / koll  
3 = komp + 3-5  
4 = koll + 3-5   
5 = komp / koll + 3-5  
6 = utb / själv / annat  

8 Sam.kun Kort sammanställning av hur 
kunskap inhämtats 

0 = k1 
1 = k2 
3 = k1 + k2 
4 = k1 + k2 +3 
5 = 3 

9 Kompetensutveckling  Det behövs mer 
kompetensutveckling kring hur 
olika digitala resurser kan 
användas inom matematiken  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  

10 Ges.tid  Det ges tid till att förbereda och 
planera undervisning med 
digitala resurser  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  

11 Sam.tid Sammanställning av huruvida 
det anses ges tillräckligt med tid 

0 = 0-1 
1 = 2 
3 = 3-4 

12 Mer.utbildning  Digitala resurser hade kunnat 
inkluderats bättre i 
undervisningen om det givits 
mer kunskap inom området  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  

13 Mer.tid  Digitala resurser 
hade använts mer om tiden för 
förberedelse och 
planering ökats  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  

14 Materiella.resurser  På skolan finns det tillräckligt 
med materiella resurser för att, 
på ett effektivt sätt, arbeta med 
digitala resurser inom 
matematiken  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  



 

 
 

15 Sam.resurser  Sammanställning av huruvida 
det finns tillräckligt med 
materiella resurser 

0 = 0-1 
1 = 2 
2 = 3-4 

  

16 Anpassningsmöjligheter  Möjligheter att anpassa 
matematikundervisningen ökar 
när digitala resurser används   

0 = Instämmer inte alls  
1 = Väldigt lite  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Instämmer helt  

17 Sam.anpassning Anpassningsmöjligheterna 0 = 0-1 
1 = 2 
2 = 3-4 

18 Underlätta  Digitala resurser kan underlätta 
inlärningen för elever i 
matematiksvårigheter  

0 = Instämmer inte alls  
1 = Väldigt lite  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Instämmer helt  

19 Sam.underlätta  Sammanställning av om 
digitala resurser anses 
underlätta inlärningen 

0 = 0-1 
1 = 2 
2 = 3-4 

  

20 Användning1  Digitala genomgångar  0 = nej  
1 = ja  

21 Användning2  Filmer  0 = nej  
1 = ja  

22 Användning3  Programmering  0 = nej  
1 = ja  

23 Användning4  Spel  0 = nej  
1 = ja  

24 Användning5  Digitala läromedel  0 = nej  
1 = ja  

25 Användning6  Färdighets- 
och övningsprogram  

0 = nej  
1 = ja  

26 Användning7  Dynamiska program  0 = nej  
1 = ja  

27 Användning8  Annat  0 = nej  
1 = ja  

28 Sam.användning  Sammanställning av hur 
digitala resurser används  

0 = 0 sätt  
1 = 1 sätt  
2 = 2 sätt  
3 = 3 sätt  
4 = 4 sätt  
5 = 5 sätt  
6 = 6 sätt  
7 = 7 sätt  
8 = 8 sätt  

29 Positiv.inverkan1  Taluppfattning  0 = nej  
1 = ja  

30 Positiv.inverkan2  Algebra  0 = nej  
1 = ja  

31 Positiv.inverkan3  Geometri  0 = nej  
1 = ja  

32 Positiv.inverkan4  Sannolikhet och statistik  0 = nej  
1 = ja  

33 Positiv.inverkan5  Samband och förändring  0 = nej  
1 = ja  

34 Positiv.inverkan6  Problemlösning  0 = nej  
1 = ja  

35 Positiv.inverkan7  Färdighetsträning  0 = nej  
1 = ja  



 

 
 

36 Positiv.inverkan8  Strategiträning  0 = nej  
1 = ja  

37 Positiv.inverkan9  Annat  0 = nej  
1 = ja  

38 Sam.pos.in  Sammanställning av vilka 
områden digitala resurser anses 
ha positiv inverkan på  

0 = 0 områden  
1 = 1 områden  
2 = 2 områden  
3 = 3 områden  
4 = 4 områden  
5 = 5 områden  
6 = 6 områden  
7 = 7 områden  
8 = 8 områden  
9 = 9 områden  

39 Användningsområden1  Taluppfattning  0 = nej  
1 = ja  

40 Användningsområden2  Algebra  0 = nej  
1 = ja  

41 Användningsområden3  Geometri  0 = nej  
1 = ja  

42 Användningsområden4   Sannolikhet och statistik  0 = nej  
1 = ja  

43 Användningsområden5  Samband och förändring  0 = nej  
1 = ja  

44 Användningsområden6  Problemlösning  0 = nej  
1 = ja  

45 Användningsområden7  Färdighetsträning  0 = nej  
1 = ja  

46 Användningsområden8  Strategiträning  0 = nej  
1 = ja  

47 Användningsområden9  Annat  0 = nej  
1 = ja  

48 Sam.användningsområden  Sammanställning av vilka 
områden digitala 
resurser används  

0 = 0 områden  
1 = 1 områden  
2 = 2 områden  
3 = 3 områden  
4 = 4 områden  
5 = 5 områden  
6 = 6 områden  
7 = 7 områden  
8 = 8 områden  
9 = 9 områden  

49 Naturlig.del  Känner du att digitala 
resurser är en naturlig del i 
matematikundervisningen  

0 = Nej, inte alls  
1 = Inte så mycket  
2 = Kanske  
3 = Ja  
4 = Ja, absolut  

50 Sam.naturligt Sammanställning av huruvida 
digitala resurser anses vara en 
naturlig del av matematiken 

0 = 0-1 
1 = 2 
2 = 3-4 

  
 
 
 
 



 

 
 

Analysschema 
 
Analysfråga  Bestämd 

variabel  
Obestämd variabel Variabler som studerats via 

univariata analyser samt textsvar  
1a 

  
28 

1b 
  

48 
1c   

 
38 

2a 1 7  
3a 28 1  
3b 48 1  
3c 28 7  
3d 48 7  
4a 38 1  
4b 38 7  
4c 16 1  
4d 16 7  
4e   Textsvar 
5a   10 
5b   13 
5c   14 
6a 49 1  
6b 49 7  
6c 9 1  
6d 9 7  
  
På nästa sida återfinns ett exempel på en av de analyser som utförts. Först själva 
analystabellen och sedan ANOVA testet på denna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sammanställning av hur kunskap inhämtats * Sammanställning av hur digitala resurser används [count, row %]. 

  Sammanställning av hur digitala resurser används   

Sammanställning 
av hur kunskap 

inhämtats 
1 sätt 2 sätt 3 sätt 4 sätt 5 sätt 6 sätt 7 sätt 8 sätt Total 

1 .00 1.00 1.00 1.00 2.00 .00 .00 .00 5.00 
  .00% 20.00% 20.00% 20.00% 40.00% .00% .00% .00% 100.00% 
2 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 4.00 
  25.00% .00% 25.00% 25.00% 25.00% .00% .00% .00% 100.00% 

1+2 .00 .00 5.00 3.00 2.00 1.00 1.00 .00 12.00 
  .00% .00% 41.67% 25.00% 16.67% 8.33% 8.33% .00% 100.00% 

1+3 .00 .00 1.00 4.00 .00 2.00 .00 .00 7.00 
  .00% .00% 14.29% 57.14% .00% 28.57% .00% .00% 100.00% 

2+3 .00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 1.00 .00 16.00 
  .00% 12.50% 18.75% 25.00% 18.75% 18.75% 6.25% .00% 100.00% 

1+2+3 .00 1.00 2.00 2.00 5.00 8.00 4.00 2.00 24.00 
  .00% 4.17% 8.33% 8.33% 20.83% 33.33% 16.67% 8.33% 100.00% 
3 3.00 2.00 6.00 5.00 5.00 .00 1.00 .00 22.00 
  13.64% 9.09% 27.27% 22.73% 22.73% .00% 4.55% .00% 100.00% 

Total 4.00 6.00 19.00 20.00 18.00 14.00 7.00 2.00 90.00 
  4.44% 6.67% 21.11% 22.22% 20.00% 15.56% 7.78% 2.22% 100.00% 

 

 
P-värdet i ANOVA testet visar även på att dessa resultat är signifikant. 

Anova: Kunskap/sätt             
         
SAMMANFATTNING        

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians    
1 5 19 3,8 1,7    
2 4 13 3,25 2,916667    
1+2 12 50 4,166666667 1,787879    
1+3 7 31 4,428571429 1,285714    
2+3 16 69 4,3125 2,229167    
1+2+3 24 133 5,541666667 2,346014    
3 22 77 3,5 2,357143    
         
         
ANOVA        

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 
Mellan grupper 56,79544 6 9,465906085 4,369039 0,000698 2,209911 
Inom grupper 179,8268 83 2,16658778     
         
Totalt 236,6222 89         

 


	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Teoretisk utgångspunkt
	3.1. Centrala begrepp
	3.2. TPACK

	4. Bakgrund
	4.1. Skolans styrdokument
	4.2. Satsningar som gjorts på matematikämnet och digitala resurser
	4.1.1. Matematikundervisning med digitala verktyg

	4.3. Tidigare forskning som berör matematikundervisning med digitala inslag
	4.3.1. Möjligheter med digitala resurser
	4.3.2. Läraren

	4.4 Sammanfattning

	5. Metod
	5.1. Metodansats
	5.2. Etiska överväganden
	5.3. Reliabilitet och validitet
	5.4. Enkät
	5.4.1. Urval och population
	5.4.2. Utformade av enkät

	5.5. Enkätens olika delar
	5.5.1 Enkäten i sin helhet

	5.6. Genomförande av enkätundersökning
	5.7. Analys av data
	5.8. Bortfallsanalys

	6. Resultat
	6.1. Hur digitala resurser används
	6.2. Lärarens kunskap
	6.2.1. TCK
	6.2.2. TPK
	6.2.3. Kontextuella förutsättningar
	6.2.4. TPACK

	6.3. Resultatsammanfattning

	7. Diskussion
	7.1. Metoddiskussion
	7.1.1. Metodologi och giltighet
	7.1.2. Studiens omfattning
	7.1.3. Analysmetod

	7.2. Resultatdiskussion
	7.2.1. Vilka förutsättningar ges för att inkludera digitala resurser i matematik-undervisningen?
	7.2.2. Vilka möjligheter anser lärare att digitala resurser skapar i matematik-undervisningen?
	7.2.3. Hur används digitala resurser inom matematikundervisningen?

	7.3. Slutsats

	8. Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Analysfrågor
	Variabelnyckel
	Analysschema


