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Abstract 

The aim of this study was to find out some teachers attitude to the computer in mathematics 

education in grades 1- 3. Also to find which barriers and opportunities the teachers can see 

with the computer as a part of the mathematics teaching. The empirical material comes from 

interviews with six primary school teachers who teach mathematics in grade one, two or 

three. The teachers work on the same school. The results show that the teachers have a 

positive attitude to computers, but they did not use it very much in their teaching. The two 

main reasons were that they did not have access to many computers, and that they have 

experienced that the students need alot of help when they are working with the computers. 

The results also show that teachers see more opportunities than barriers with the computer in 

the mathematics teaching. The conclusions from this, is that they need further knowledge of 

how teachers can do to use computers more in their mathematics teaching for example by 

taking help of each other and through further training . 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka några lärares inställning till datorn i 

matematikundervisningen i årskurserna 1- 3. Samt att undersöka vilka hinder och möjligheter 

några lärare kan se med datorn som en del av matematikundervisningen. Det empiriska 

underlaget har samlats in från intervjuer med sex grundskolelärare som undervisar i 

matematik i någon av de utvalda årskurserna. De intervjuade lärarna arbetar på samma skola. 

Resultatet visar att lärarna har en positiv inställning till datorn i matematikundervisningen 

men trots detta så används inte datorn i så hög utsträckning. Detta på grund av att två starka 

hinder som framkom under intervjuerna, dels har inte respondenterna tillgång till många 

datorer dels upplever de att eleverna är i behov av mycket hjälp när de arbetar vid datorerna. 

Resultatet visar också att lärarna ser betydligt fler möjligheter än hinder med datorn i 

matematikundervisningen. Utifrån detta kan man dra slutsatserna att lärarna behöver kunskap 

om hur de ska få datorn till att bli en större och mer delaktig aktör i matematikundervisningen 

genom att till exempel ta hjälp av varandra och genom fortbildning. 

Nyckelord:  

Dator, matematikundervisning, inställning, attityd, hinder, begränsningar, möjligheter, 

TPACK 
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1.Inledning 
I dagens samhälle har datorer fått en allt större och mer central roll. Vi människor som lever i 

det moderna samhället är allt mer beroende av datorn och dess funktioner.  Datorer ser till att 

de som arbetar får ut sin lön, om vi ska gå till affären och handla så är det oftast datorns 

förtjänst att de varor vi önskar köpa finns på sin plats i hyllan. Datorn hjälper oss att både 

söka och finna information samt att den fungerar som ett verktyg för att hålla kontakten med 

våra bekanta. Detta för att lyfta några exempel på datorns alla funktioner (Farkell – Bååthe 

2000). Enligt Farkell – Bååthe (2000) anses det som självklart att alla elever i den svenska 

skolan ska ges möjlighet att få arbeta med samt utveckla en förmåga att kunna använda sig av 

datorer. Man kan se det som en förberedelse för vuxenlivet så att de kan leva och verka i det 

moderna samhället. Hylén (2010) anser att diskussionen om användandet av datorer i skolan 

inte fyller någon funktion, då den tiden redan har passerat. För att kunna förbereda eleverna 

för dagens samhälle och kanske främst framtidens samhälle så finns det inget annat val än att 

integrera datorn i undervisningen.  

 

Regeringen har tilldelat Skolverket ett uppdrag som handlar om att vart tredje år göra en 

uppföljning kring It – användning och It – kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. 

Den senaste utfördes 2012 och resultatet redovisas i en rapport året efter. I rapporten framkom 

det att eleverna i årskurs 1 – 3 får använda datorn i mindre utsträckning än äldre elever. 

Utifrån det lilla användandet av datorer i dessa årskurser finner jag det intressant att se hur 

några lärares inställningar till datorn i matematikundervisningen ser ut. Uppföljningen visar 

även att tillgången på pedagogiska matematikprogram är hög, men trots detta är det ovanligt 

att datorn integreras i matematikundervisningen (Skolverket 2013). Därför är det av intresse i 

undersökningen att se om lärarna är oroliga att stöta på hinder eller något annat problem när 

datorn blir en del av matematikundervisningen.  

 

Avgränsningen till datorer kan idag kännas som ett annorlunda eller begränsande val med 

tanke på den tekniska utvecklingen som sker i samhället och även i skolan. Utbudet på andra 

olika digitala verktyg är väldigt stor, i och med detta kan datorer då upplevas som lite passé. 

Men beslutet om vilken kommun som undersökningen skulle utföras i togs i ett tidigt stadie. I 

den utvalda kommunen så är det datorer som finns att tillgå på skolorna och därav är det av 

intresse att se hur lärare som enbart har datorer att tillgå ställer sig till detta. I detta 
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sammanhang kan det vara väl värt att ha Jönsson och Lingefjärds (2012) åsikter om datorn i 

åtanke då de framhåller datorn som ett redskap som är mångsidigt, kanske det mest 

mångsidiga som har skapats. Datorn är både mångsidig och anpassningsbar detta gör att den 

lämpar sig bra för matematisk aktivitet, särskilt för svåra beräkningar och för att synliggöra 

matematiska förlopp (Jönsson och Lingefjärd 2012). 
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2. Forsknings – och litteraturgenomgång 

Kommande kapitel inleds med ämnesspecifika termer som definieras för att underlätta 

läsningen och för att det ska bli lättare att förstå sammanhanget. Sedan lyfts det vad 

läroplanen och skollagen tar upp om att använda datorn i undervisningen. Kapitlet kommer 

också att behandla hur tillgången på datorer ser ut i dagens grundskola. Vidare behandlas 

tidigare forskning kring datorn i matematikundervisningen i förhållande till examensarbetets 

syfte och frågeställningar. Studiens ramverk, TPACK, presenteras. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av kapitlet. 

2.1 Definitioner av termer 

Nedan kommer viktiga termer som behandlas i arbetet att definieras.  

Ett begrepp som används ofta i dessa sammanhang är IT. IT är en förkortning av ordet 

informationsteknik eller informationsteknologi, begreppet är relativt brett och innehåller 

många olika komponenter. De olika komponenterna är bl.a. datorer, internet och telefoni, 

begreppet innehåller i stort sett allt som har med digital teknik att göra (Diaz 2012).  

IKT är ett begrepp som är nära besläktat med IT. IKT är en förkortning av informations – och 

kommunaktionsteknik. IT och IKT betyder egentligen samma sak, skillnaden är dock att IKT 

betonar kommunikationen som IT gör möjlig (Diaz 2012). 

Digital kompetens är ett uttryck som stötts på flertalet gånger under tiden med detta arbete. 

Digital kompetens handlar om att ha kunskap om tekniken och hur den fungerar samt vilken 

roll den nya tekniken kommer att ha i vardagslivet. Det innebär även att kunna se teknikens 

möjligheter och risker (Skimutis 2009). 

 

För att beskriva digitala läromedel eller annat digitalt innehåll som är ämnat till lärande 

brukar begreppet digitala lärresurser användas. Vissa anser det begränsande att säga att 

digitala lärresurser enbart innefattar de två föregående exemplen och menar då att man bör 

utvidga begreppet något och således infatta t.ex. de funktioner och tjänster som internet 

erbjuder (Paulsson 2009). 

 

Tekniska/digitala hjälpmedel, verktyg och redskap är ord som används i den kommande 

texten. För att definiera ordet hjälpmedel kan det ses som ett redskap som man använder för 
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att utföra vissa arbetsuppgifter som annars inte skulle vara möjliga. Verktyg är tillverkade till 

en mästare så att den kan använda dem inom sitt specifika område. Verktyg har även den 

egenskapen att det kan användas utav nybörjare eller amatörer. Det tredje och sista ordet är 

redskap, ordet är användbart som ett neutralt ord för de två tidigare nämnda (Dahland 2001). 

Datorer i matematikundervisningen är ett exempel på dessa redskap.  

2.2 Datorn i styrdokumenten 

Dagens grundskola styrs av skollagen, förordningar samt läroplanen (Skolverket 2011a). 

Nedan lyfts det vad skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Skolverket 2011b) tar upp om datorn och digital 

teknik i såväl matematikundervisningen som övrig undervisning. 

 

I skollagen skrivs det fram att eleverna ska ha fri tillgång till böcker och andra lärverktyg för 

att utbildningen ska vara så tidsenlig som möjligt (10 kap. 10 §, SFS, 2010:800). Datorer och 

andra digitala verktyg är något som är väldigt centralt i dagens samhälle. 

 

I de övergripande målen och riktlinjerna som är framskrivna i läroplanen, så lyfts datorn och 

annan digital teknik fram två gånger. Det första tillfället handlar om att det är skolans ansvar 

att varje elev efter att ha genomgått grundskolan kan ”använda modern teknik som ett verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…” (Skolverket 2011b, s. 14). 

Vidare i de övergripande målen och riktlinjerna lyfter man rektorns ansvar och menar då att 

det är rektorns ansvar att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel…” (Skolverket 2011b, s. 18).  

 

I inledningen till kursplanen i matematik så kan man förstå att matematik och teknik hör ihop 

”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 

som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” (Skolverket 

2011b, s 62). Att datorer och liknande verktyg bör vara en del av matematikundervisningen 

visas konkret i kursplanen för matematik under rubriken syfte: ”Vidare ska eleverna genom 

undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att 

kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data” 

(Skolverket 2011b, s. 62). Det centrala innehållet för årskurs 1 – 3 samt i de kunskapskrav 
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som är framskrivna för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 framkommer inget om 

digital teknik (Skolverket 2011b). 

2.3 Tillgången på datorer i grundskolan 

Att få in datorn i skolan har varit en lång process som har pågått under 20-30 år. Processen 

gick långsamt till en början men i mitten av 1990-talet när internet kom till skolan så tog 

processen verklig fart. Det sker ett stadigt ökande av antalet datorer i skolan, dock sker 

ökningen inte lika fort som i det övriga samhället (Hylén 2010).  

 

Den senaste uppföljningen Skolverket gjort kring It – användning och It – kompetens skedde 

2012 och dess resultat publicerades i en rapport 2013. Uppföljningarna sker vart tredje år och 

publiceras i en rapport året efter, vilket resulterar i att detta är de senaste siffror som finns att 

utgå ifrån. Tre fjärdedelar av lärarna på grundskolenivå uppgav 2012 att de hade tillgång till 

en personlig dator på arbetet. Detta är en stor ökning jämfört med fyra år tidigare då enbart en 

fjärdedel av lärarna uppgav att de hade tillgång till en egen dator. De grundskolelärare som 

inte hade en personlig dator hade tillgång till gemensamma datorer som delades med kollegor 

(Skolverket 2013).  

 

Elevernas tillgång till datorer har också ökat. Det har blivit allt vanligare att skolor eller 

huvudmän satsar på en modell som brukar kallas 1 till 1 modellen. Modellen innebär att alla 

elever i en grupp, klass, årskurs eller på en skola tilldelas en personlig dator. Av alla 

grundskolelever 2012 hade 14 procent av dem tillgång till enskild dator. De elever som inte 

hade tillgång till en enskild dator hade tillgång till genesamma datorer som delades med 

klasskamrater och då var det ungefär 5 elever som fick dela på en dator. Det har visat sig att 

75 procent av de datorer som lärare och elever haft tillgång till var relativt nya då de var nyare 

än 3 år (Skolverket 2013).  

 

Ytterligare en förändring som skett var att stationära datorer hade bytts ut mot bärbara vilket 

också ledde till att datorer integrerades i klassrummen istället för i specifika datasalar. Hälften 

av grundskolorna hade en datasal 2008, 2012 hade antalet datasalar minskat och återfanns 

enbart på en fjärdedel av landets grundskolor (Skolverket 2013). 
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Alla grundskolor har tillgång till internet, och på många skolor använde man sig av 

internetbaserade plattformar och hemsidor. Nio av tio grundskolor hade en hemsida. Många 

skolor hade också utformat en lärplattform för att skapa samarbete mellan lärare och elev (61 

procent) samt mellan vårdnadshavare och skola (75 procent) (Skolverket 2013).  

 

Det framkom också att grundskolelärare själva anser att de hade god IT-kompetens. Av tio 

lärare uppgav närmare åtta av dem att de var bra eller t.o.m. mycket bra på IT. Men 

uppföljningen visade också att det finns ett behov av kompetensutveckling, då det är omkring 

en femtedel som uppgav att de hade mindre bra kompetens kring IT. (Skolverket 2013). 

2.4 Lärares inställning påverkar användandet av datorer i 

undervisningssammanhang 

Det är viktigt att de digitala resurserna som ska användas i undervisningen erbjuder relevant 

innehåll, t.ex. måste datorernas innehåll vara anpassat så att lärarna enkelt kan utforma en 

matematikundervisning med datorerna som ett pedagogiskt hjälpmedel. De digitala resurserna 

bör också erbjuda något som är bättre än det lärarna använder sig av för närvarande för att de 

ska integrera t.ex. datorn i sin undervisning (Perselli 2014). Trots att antalet datorer och 

möjligheterna till att använda IKT i matematikundervisningen har ökat, så är många lärare 

osäkra på hur de ska använda sig av detta stöd på bästa sätt. Lärares personliga erfarenheter 

och kunskaper om IKT samt deras uppfattning om vad de anser vara goda 

undervisningsformer är tre avgörande aspekter för att framgångsrikt integrera tekniska 

hjälpmedel i matematikundervisningen (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic 2010). Lärares 

attityder till digitala resurser tillsammans med deras egna erfarenheter av att använda sig av 

dem har betydelse för i vilken utsträckning de blir använda i skolan.  

 

En viktig aspekt för att datorn ska integreras i matematikundervisningen, som Blomhöj (2003) 

framhåller, är om de officiella målen för eleverna blir uppfyllda eller inte. Många lärare är 

oroliga att stöta på problem under undervisningen med datorerna. På grund av oron för att 

stöta på problem och således förlora viktig tid från lektionen, väljer lärarna istället att inte 

använda sig av det digitala redskapet. Om lärare känner osäkerhet kring datorns funktioner 

och dess användningsområde är det vanligt att de undviker att fördjupa sig i det.  Detta 

innebär att lärares erfarenheter samt attityder till, till exempel datorn har en stor påverkan på 

hur datorerna i klassrummen blir använda. Tidigare forskning visar att en specifik positiv 
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attityd till IT i undervisning och pedagogiska sammanhang är avgörande för i vilken 

utsträckning IT används i undervisningen. Den specifika positiva attityden till IT framhålls 

som viktigare än en generell positiv attityd (Perselli 2014). Även Lin (2007) menar att det är 

viktigt att lärares attityder till datorer är goda då datorer kan leda till att elevernas lärande 

ökar. Forskning har visat att datorns pedagogiska funktion är beroende av hur lärarens 

uppfattning kring den ser ut (Farkell – Bååthe 2000) 

 

I rapporten The ICT Impact report (refererad till i Skarin 2007) framgår det att det på senare 

tid har skett en förbättring gällande lärares attityder kopplat till IT. Det har skett en ökning av 

användandet och integrationen av IT i undervisningen och på grund av detta har många lärare 

upptäckt att IT har ett pedagogiskt värde (Skarin 2007). 

2.5 Lärares uppfattning om matematik  
Det är inte bara inställningar, erfarenheter och tidigare kunskaper som är avgörande för hur 

datorn används, enligt Samuelsson (2003) så har lärarens uppfattningar om vad som är 

matematik också betydelse för hur och till vad lärare vill använda datorn i undervisningen. En 

avgörande aspekt för hur datorerna kommer utnyttjas i matematikundervisningen sägs vara 

vad lärarna vill uppnå med den. Övningsprogram kan vara lämpliga redskap i elevernas 

lärande processer om lärarna har uppfattningen att matematiska kunskaper överförs från lärare 

till elev och att eleven absorberar kunskaperna. Detta ger eleven möjlighet att träna på det 

som läraren har lärt ut. Simuleringsprogram kan vara lämpligt stöd om läraren tror att 

eleverna lär sig matematik bäst genom att göra undersökningar och på så vis tillägnar sig 

kunskaperna (Samuelsson 2003).  

2.6 Lärares digitala kompetens 
Olsson (2009) lyfter en kompetens som är viktig för lärare att inneha, för att framgångsrikt 

integrera digitala verktyg i undervisningen. Komptesen är digital kompetens. Då denna 

kompetens hjälper lärarna att förstå de pedagogiska möjligheter som finns med till exempel 

datorn. Ytterligare en viktig aspekt när man integrerar IT i undervisningen är att man som 

lärare måste ha en förståelse för elevernas sätt att använda sig av IT. Att ha en förståelse för 

elevernas sätt att använda sig av datorer och andra digitala hjälpmedel hjälper lärarna att dra 

fördel av elevernas erfarenheter och kunskaper i undervisningen, vilket också leder till att 

gränsen mellan lärandet i och utanför skolan suddas ut (Olsson 2009). 
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2.7 Datorn i undervisningen ger elever möjlighet att utveckla 

matematiska förmågor 
I kursplanen för matematik som återfinns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) är fem förmågor beskrivna. Dessa förmågor ska 

eleverna med hjälp av matematikundervisningen ges förutsättningar för att utveckla. 

Förmågorna är följande: 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 Föra och följa matematiska resonemang, och 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011b, s. 63). 

Med hjälp av datorer kan eleverna arbeta mot att utveckla olika förmågor.  

Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel i matematikundervisningen erbjuder en rad fördelar 

och möjligheter. Elever som går på skolor där man inte har tillgång till en personlig dator kan 

istället träna samarbete genom att låta dem arbeta i smågrupper vid datorn (Farkell – Bååthe 

2000). Samtidigt som datorn kan bjuda in till samarbete, så ger den möjlighet till att öka 

individualiseringen. Den ökade individualiseringen ger eleverna möjlighet att arbeta i sin egen 

takt och efter sina egna förutsättningar. Hylén (2007) menar att när eleverna arbetar med 

datorer i matematik ger det dem större möjlighet till en form av samspel och direkt 

återkoppling från datorn då de till exempel direkt får reda på om de har besvarat en 

räkneuppgift korrekt. Detta har i sin tur visat sig öka förståelsen och motivationen hos 

eleverna till att studera matematik (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic 2010).  

 

En viktig del inom matematiken för eleverna är att de ska få se olika representationer av 

matematiska begrepp, detta kan göras genom olika matematiska dataprogram. Eleverna måste 

kunna se samband mellan de olika representationsformerna samt kunna växla och göra 

övergångar emellan dem menar Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic (2010). Olika studier 

visar att digitala hjälpmedel gör detta möjligt samt att det ger tillfälle för eleverna att studera 

sammansatta fenomen, lösa problem som de kan relatera till och det bjuder vidare in till att 
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göra experiment utanför klassrummet. Att använda IT på ”rätt” sätt i 

matematikundervisningen visar internationell forskning skapar möjlighet för eleverna att visa 

goda prestationer, även att de får positiva attityder och har en god inverkan på deras förståelse 

i matematik (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic 2010). Blomhöj (2003) framhåller att 

dataprogram inom matematikområden som t.ex. algebra och geometri kan ge eleverna helt 

nya möjligheter för att uppleva och förklara matematiska fenomen. 

 

Hylén (2010) menar generellt att IT i undervisningen kan ses som ett verktyg för att 

effektiviteten i lärandet ska höjas för eleverna. Hylén (2007) har också lyft att IT ger 

möjlighet att skapa motivation hos eleverna då det ofta känns spännande att få arbeta med IT i 

skolan. Även Farkell – Bååthe (2000) tar upp att datorer i matematikundervisningen kan öka 

motivationen hos eleverna och att effektiviteten för lärandet kan öka om eleverna har tillgång 

till datorer. När eleverna får använda datorer för lärande så har det också visat sig att en 

ökning av deras intresse och stimulans sker. Dessa faktorer som Farkell – Bååthe (2000) tar 

upp menar hon ger anledning att låta eleverna använda sig av datorer i grundskolans lägre 

stadier och även i förskolan. I Persellis studie (2014) framhåller deltagarna att datorer till 

varje enskild elev kan effektivisera undervisningen, vilket leder till att mer tid och fokus kan 

läggas på innehållet i kursplanerna, elever i behov av särskilt stöd samt fortbildning. 

 

När datorer integreras i matematikundervisningen minskas behovet av färdigheter för att göra 

skriftliga beräkningar. Däremot ökar vikten av att man kan göra överslagsräkningar och 

rimlighetsbedömningar. För att kunna göra överslagsräkningar och rimlighetsbedömningar 

krävs det att eleverna har en god förståelse för och uppfattning av tal och samband mellan tal, 

enkelt sagt krävs det en god taluppfattning (Hedrén 2003).  

 

I KOM – projektet, Kompentencer och Matematiklæring beskrivs åtta olika kompetenser och 

en av dessa är hjälpmedelskompetensen. Projektet framhåller alltså hjälpmedelskompetensen 

som en specifik kompetens. Hjälpnedelskompetens handlar om att ha kunskap om hjälpmedel 

(som till exempel miniräknare och datorer), deras egenskaper och när de passar att använda i 

matematiska situationer. Man bör också ha en förståelse för deras möjligheter och 

begränsningar för att använda dem på ett reflekterat sätt (Niss och HöjgaardJensen 2002). Den 

ovanskrivna kompetensen tillsammans med sju andra kompetenser samverkar då elevernas 

matematiska kompetens utvecklas. Matematisk kompetens utifrån KOM – projektet beskrivs 
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som att man ska vara medveten om, förstå, utöva, använda och kunna ta ställning till 

matematik och matematisk aktivitet i många olika sammanhang och situationer (Helenius 

2006). 

2.8 Datorn i undervisningen ger läraren nya möjligheter 
Det har visats sig i tidigare forskning att datorn erbjuder en rad praktiska möjligheter såsom 

varierat arbetssätt, lagringsmöjligheter med mera. Nedan presenteras några praktiska 

möjligheter med datorn i undervisningen. 

 

Farkell – Bååthe (2000) menar att när datorn används i matematikundervisningen kan man 

som lärare ha ett varierat arbetssätt. Datorn i undervisningen ökar också flexibiliteten för 

läraren då det ges möjlighet att växla mellan helklass, grupp och individuellt lärande (Perselli 

2014). En möjlighet för lärare är också att de kan ta hjälp av kollegor och inspirera varandra. 

Detta har enligt Perselli (2014) visats sig effektivt speciellt om man vill integrera IT i större 

utsträckning i sin undervisning.   

 

Hylén (2007) tar upp i rapporten Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för 

skolan att det är vanligt att lärare skapar sina egna lärresurser. Han ger då ett exempel från en 

skola i Sverige där en matematiklärare och en mediapedagog har samarbetat. De har då filmat 

genomgångar från matematiklektioner med centrala kursmoment som matematikläraren har 

hållit i. Sedan kan eleverna med hjälp av datorer både på skolan och i hemmet titta på dessa 

genomgångar så många gånger de vill. Detta ger eleverna möjlighet att få gå igenom moment 

inom ämnet som de känner sig osäkra på ett flertal gånger. Samtidigt som läraren har en 

inspelad genomgång som går att använda om och om igen, av både den egna läraren och av 

andra lärare som kan ta in den i undervisningen med sina elever (Hylén 2007).  

 

Datorn erbjuder överlag en lagringsmöjlighet, vilket innebär att lärare kan spara exempelvis 

lektionsplaneringar, anteckningar från genomgångar etcetera. vilket underlättar i deras arbete 

(Lennerstad & Olteanu 2012).  

 

Att ha datorer lättillgängligt i klassrummet är av fördel då de erbjuder en lätt tillgänglig 

informationsåtgång. Om lärare och/eller elever är osäkra på något kan de enkelt och smidigt 

med hjälp av datorn söka svara på sin fråga (Lennerstad & Olteanu 2012). 
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2.9 Hinder som kan uppstå när man integrerar datorn i 

undervisningen 
Ovan har det utifrån tidigare forskning beskrivits några möjligheter datorn erbjuder för såväl 

lärare som elever. Nedan kommer hinder som kan uppstå när man integrerar datorn i 

undervisningen att lyftas. 

 

Ett återkommande problem med datorer menar Lennerstad och Olteanu (2012) är något som 

de kallar för störningseffekten. De menar då att det kan det vara svårt för läraren att se och 

förhindra om eleverna använder datorn till annat än matematik. Eleverna kan också tappa en 

del av koncentrationen på grund av att möjligheten att gå in på sociala medier eller spela spel 

finns, även om eleverna inte utnyttjar den (Lennerstad & Olteanu 2012). 

 

Ett hinder som finns med datorer och som kan leda till att de inte blir använda är om lämpliga 

program till datorerna i det aktuella ämnet (matematik) saknas (Lennerstad & Olteanu 2012). 

Perselli (2014) tar också upp detta problem och ställer då även frågan om hur man ska 

bedöma eleverna när de arbetar vid och med datorerna då det som tidigare nämnts är svårt för 

läraren att kontrollera vad eleverna faktiskt gör vid datorn. Perselli (2014) pekar också på 

problemet som kan uppstå när de vanliga rutinerna för bedömning saknar anpassning till 

elevernas användning av IT i undervisningen. Att bedöma elever när de arbetar med datorn i 

undervisningen är problematiskt då elevernas lärprocesser ofta inte blir synliga vilket i sin tur 

leder till att dokumentation saknas (Perselli 2014).  

 

Användandet av datorn i matematikundervisningen kan göra att lärarna känner att de får nya 

och ytterligare krav på sig eftersom de inte i samma utsträckning som i en undervisning utan 

IT kan ta hjälp av tidigare utvecklade lektionsplaneringar, undervisningstraditioner eller 

lärobokens presentationer. Man kan inte se datorn som ett neutralt hjälpmedel i 

matematikundervisningen då framför allt formen på undervisningen ändras men även i viss 

utsträckning innehållet. Att använda sig av datorer i undervisningen skapar en ny didaktisk 

situation eftersom det blir andra villkor för elevernas verksamhet (Blomhöj 2003). 

 

Ytterligare ett hinder är att utvecklingen av datorer, spel till datorer och andra tekniska 

verktyg går så snabbt att det som lärare är svårt att hinna med att utveckla en anpassad och 

hållbar undervisning (Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic 2010). 
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Lennerstad och Olteanu (2012) påpekar ett stort hinder och det är om all teknik skulle sluta 

fungera och inte längre gå att använda. Ytterligare ett hinder som finns är om lärarna ägnar 

allt för mycket tid åt tekniken för att få den att fungera så bra som möjligt och detta på 

bekostnad av matematiken (Lennestad och Olteanu 2012). 

 

2.10 Teoretiska utgångspunkter 
För att skildra respondenternas inställning och se vilka hinder och möjligheter de upplever 

med datorn i matematikundervisningen har ett teoretiskt ramverk som kallas TPACK använts. 

TPACK är en förkortning av ”Technological Pedagogical Content Knowledge” och beskriver 

kunskapsområden som består av teknisk kompetens, pedagogisk förmåga samt 

ämneskunskap. 

TPACK är en utveckling av Schulmans PCK som skapades 1986 (Mishra och Koehler 2006; 

Rutvhen 2013). Mishra och Koehler menar att PCK på senare tid har blivit otillräcklig då 

tekniken i allt större grad integrerats i skolorna. Detta har lett till att lärare även bör ta hänsyn 

till en tredje kunskap, den tekniska, som är lika viktig som de andra två. Detta ledde till en 

utveckling av PCK och benämns nu som TPCK eller TPACK. Enligt Mishra och Koehler 

(2006) är den omarbetade formen med teknisk kompetens, pedagogisk förmåga och 

ämneskunskap en nödvändighet för att göra undervisningen komplett. Grunden för modellen 

TPACK kommer från insikten om att undervisning är en komplex verksamhet, som bygger på 

många olika kunskaper. De olika delarna i modellen kan sammanfattas såhär: 

TK – Handlar om teknisk kunskap och förmågan att använda sig av digital teknik (Ruthven 

2013). 

TCK – Handlar om att ha kunskap om att teknik och innehåll är ömsesidigt relaterade till 

varandra. Det krävs till exempel kunskap om hur ämnet kan ändras genom användningen av 

teknik (Rutvhen 2013). 

TPK – Handlar om att ha kunskap om förekomsten, komponenter och kapacitet av olika 

tekniska verktyg eftersom de används i såväl undervisning som lärmiljöer. Medvetenhet och 

förståelse för att de finns en rad digitala verktyg för en viss uppgift är också viktigt (Rutvhen 

2013). 
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TPCK – Denna form av kunskap går längre än de tre andra komponenterna som handlar om 

innehåll, pedagogik och teknik. Denna del i modellen handlar om att ha förståelse för 

pedagogiska metoder som använder teknik på ett konstruktivt sätt till att lära innehållet. Det 

krävs kunskap om vad som gör begrepp svårt eller lätt att lära och hur digital teknik kan 

hjälpa eleverna med detta. Man bör även ha kunskap om hur tekniken kan användas för att 

bygga på den redan befintliga kunskapen och att utveckla nya (Ruthven 2013). 

Dessa kunskaper är viktiga tillsammans, man ska inte skilja dem åt och framhålla den ena 

som viktigare än den andra. Det är sambandet mellan dem som är viktiga menar Mishra och 

Koehler (2006). För att tydliggöra detta så illustreras det med följande bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Modellen visar hur kunskaperna både hör ihop och samverkar. (Koehler och Mishra 2009, s. 

63) 

2.11 Sammanfattning  
Kapitlet inleddes med en definition av olika termer som behandlas i arbetet för att sedan gå in 

på vad Lgr11 säger om digital teknik i såväl undervisning överlag som i 

matematikundervisning. Vidare bearbetar texten hur tillgången på datorer ser ut i svenska 

grundskolor utifrån Skolverkets senaste uppföljning om It – användning och It – kompetens i 

förskola, skola och vuxenutbildning (Skolverket 2013). 
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Sedan belyste texten tidigare forskning kring lärares inställning till datorer. Jönsson, 

Lingefjärd och Mehanovic (2010) framhåller tre aspekter (personliga erfarenheter och 

kunskaper samt personlig uppfattning om vad som är goda undervisningsformer) som är 

avgörande för att framgångsrikt integrera IKT i matematikundervisningen. Även Blomhöj 

(2003) menar att lärares erfarenheter samt attityder till datorn är avgörande för i vilken 

utsträckning de används i matematikundervisningen. Perselli (2014) lyfter fram att en specifik 

positiv attityd till IT, kan leda till att IT integreras i större utsträckning i undervisningen. På 

vilket sätt datorerna används i matematikundervisningen beror också på lärares uppfattning 

om vad som är matematik (Samuelsson 2003).  

Kapitlet har också behandlat olika möjligheter som datorn erbjuder för såväl lärare som 

elever. Farkell – Bååthe (2000) menar att datorn kan låta eleverna få tränas i samarbete genom 

att arbeta i smågrupper vid dem, medan Hylén (2007) menar att datorn ger möjlighet för ökad 

individualisering då eleverna får arbeta efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Av 

datorn ges eleverna också direkt respons och återkoppling (Hylén 2007). Genom olika 

dataprogram ges eleverna möjlighet att se olika representationer av matematiska begrepp 

något som är en viktig del inom matematiken, detta leder också till att eleverna får positiva 

attityder och att det har en god inverkan på deras matematiska förståelse (Jönsson, Lingefjärd 

och Mehanovic 2010). Både Farkell – Bååthe (2000) och Hylén (2007) tar upp att datorn är en 

möjlighet att skapa motivation hos eleverna samt öka lärandets effektivitet. Datorn erbjuder 

även läraren olika möjligheter såsom att den till exempel skapar en variation i arbetssättet 

(Farkell – Bååthe 2000). Kollegor kan tillsammans på skolor ta hjälp av varandra för att ge 

och få inspiration (Perselli 2014). De kan också skapa egna lärresurser (Hylén 2007). Datorn 

erbjuder lagringsmöjligheter samt att ha datorer i klassrummet ger såväl lärare som elever en 

lättåtkomlig informationsåtgång (Lennerstad och Olteanu 2012).  

Kapitlet berör också några hinder som kan uppstå när datorn integreras i 

undervisningssammanhang. Lennerstad och Olteanu (2012) pekar på ett hinder som de kallar 

störningseffekten. De menar att det kan vara svårt för lärare att faktiskt se vad eleverna gör 

vid datorerna. Lärarna kan också uppleva att de får nya eller ytterligare krav på sig när de har 

datorn som en del i sin undervisning, då de ofta inte kan använda tidigare utvecklade 

lektionsplaneringar, undervisningstraditioner eller lärobokens presentationer (Blomhöj 2003). 

Ett annat hinder som Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic (2010) pekar på är att utvecklingen 
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av datorer och liknande går väldigt snabbt nu och det kan vara svårt för lärare att utveckla en 

undervisning som är såväl anpassad som hållbar. 
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3.Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka några lärares inställning till datorn i 

matematikundervisning i årskurserna 1-3. Syftet är också att undersöka vilka hinder och 

möjligheter lärarna ser med att använda datorer i sin matematikundervisning. Om det 

exempelvis är lärarnas eget intresse av datorer, deras kompetens eller tillgången på datorer 

som påverkar deras sätt att använda datorn i matematikundervisningen. 

3.1 Frågeställningar 
 Vilken inställning till att använda datorer i sin matematikundervisning ger de 

intervjuade lärarna uttryck för? 

 Vilka hinder respektive möjligheter ser de intervjuade lärarna med att använda datorer 

i sin matematikundervisning? 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer valet av metod att presenteras. Det kommer också ges en beskrivning 

av urvalet. Vidare behandlas studiens procedur samt databearbetning. Slutligen ges en 

beskrivning av vilka etiska aspekter som det har tagits hänsyn till i samband med att den här 

studien har utförts.  

4.1 Metod för datainsamling 

Lärarna intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Metoden ger möjlighet att ställa 

följdfrågor och återknyta till respondenternas svar (Bryman 2011). Det passar frågeställningar 

där respondenters inställning efterfrågas eftersom det ger rikare data än enkäter eller 

strukturerade intervjuer. Respondenterna ges mer möjlighet att beskriva och berätta. Inför 

intervjuerna hade en intervjuguide förberetts. När man göra kvalitativa intervjuer är syftet att 

få respondenterna till att ge så uttömmande svar som möjligt. Frågorna måste alltså vara 

ställda på ett sådant sätt att respondenten har möjlighet att uttrycka det den vill samt att den 

inte får frågor som är ledande (Johansson och Svedner 2010). Intervjuguiden finns 

presenterad längst bak i denna rapport under rubriken Bilaga 1. Intervjuguiden innehåller de 

frågor som formulerats till intervjuerna med hjälp av den forskning som behandlats i 

föregående kapitel samt studiens teoretiska ramverk, frågorna har försökts att hållas så öppna 

som möjligt, så att respondenterna känner att de får möjlighet att uttrycka sig. Frågorna är 

formulerade på ett sådant sätt att det inte är tillräckligt att besvara dem med ett ja eller nej. 

Detta för att förhoppningsvis få så innehållsrika intervjuer som möjligt.  

 

Det är vanligt och även av fördel att intervjuer av denna form spelas in så att de kan 

transkriberas till fullo eller bara delvis (Johansson och Svedner 2010).  Intervjuerna som 

utförts har spelats in för att vara säker på att inte någon avgörande detalj har missats. 

Inspelningen skedde även för att med enkelhet kunna återgå till intervjuerna ifall något har 

glömts bort av det som sagts eller att anteckningarna som förts under intervjuerna inte är 

tillräckliga.  

4.2 Urval 

För att avgöra hur många intervjuer som ska göras och med vilka så följs Trosts (2010) 

anvisningar. Studiens syfte spelar en stor roll när man ska välja ut antalet personer som ska 

intervjuas. Sex intervjuer bör räcka för att få svar på frågeställningarna, då de är kopplade till 
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enskilda lärares uppfattningar, samt att det leder till att man ges en lagom mängd data som är 

lätt att hantera. Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, då personer som fanns 

nära till hands tillfrågades (Trost 2010). Intervjupersonerna arbetar på en kommunal Fk-3 

skola i mellersta Sverige, på skolan går det cirka 250 elever. De lärare som har intervjuats har 

varierande ålder och har varit verksamma lärare olika lång tid, samtliga respondenter är av 

samma kön. Intervjuerna skedde med två klasslärare ifrån varje årskurs som alla undervisar i 

matematik.  

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga respondenter. Lärarna har tilldelats ett kodnamn 

där L:et står för lärare och en siffra från 1-6 anger i vilken ordning intervjun kom.  

Utbildning Examensår Datortillgång Datorn anväds i:

L1 Grundskolelärare 1-7 svenska, SO, engelska 1995 2 i klassrum, 3 utanför Låg utsträckning

L2 Grundskolelärare 1-7 svenska och SO 1994 4 i klassrum, 6 utanför Relativt hög utsträckning

L3 Grundskolelärare 1-7 svenska och SO 2003 2 i klassrum, 3 utanför Hög utsträckning

L4 Lokal till global, SO, svenska, matematik (fk-6) 2014 3 i klassrum Hög utsträckning

L5 Grundskolelärare 1-7 Matematik, NO, idrott 1994 4 i klassrum Låg utsträckning

L6 Grundskolelärare 1-7 svenska, SO, engelska 1997 4 i klassrum, 6 utanför Relativt hög utsträckning

 

4.3 Procedur 
Inför den här studien har tidigare forskning kring ämnet studerats. Två frågeställningar som 

skulle vara intressanta att finna svar på formulerades. Sedan utformades en intervjuguide 

innehållande frågor som bör vara lämpliga för att besvara de två frågeställningarna. Frågorna 

hade både allmän och lite djupare karaktär. Två typer av frågor har försökts att undvikas, 

ledande frågor och frågor som kan besvaras med ett ja respektive nej, då de inte leder till lika 

djupgående svar (Johansson och Svedner 2010).  

De utvalda klasslärarna som arbetar i årskurserna 1-3 (som alla undervisar i matematik) 

kontaktades i god tid innan intervjuerna skulle ske, detta för att de skulle få tänka igenom om 

de ville/kunde delta och för att möjligheten till hitta en lämplig tid som passade oss båda 

skulle bli större. Vid det första besöket fick de även varsitt informationsbrev och 

samtyckesformulär. Totalt utfördes sex intervjuer i studien. Intervjuerna skedde enskilt med 

varje respondent. 

Lärarna fick ge förslag på var och när intervjuerna skulle genomföras, samtliga lärare valde 

att träffas i sitt respektive klassrum efter att elevernas skoldag var slut. Alla intervjuer 
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inleddes på samma sätt för att det skulle kännas mer avslappnat. Intervjuerna inleddes med att 

respondenterna fick en muntlig information om examensarbetet, vad det handlar om i stora 

drag och de fick möjlighet att ställa frågor om de undrade över något. Lärarna fick också 

innan intervjun skriva under samtyckesformuläret. Sedan började själva intervjun och då 

startades även inspelningsfunktionen på en smartphone. Under intervjuerna gjordes även 

minnesanteckningar. Alla lärare fick besvara samma grundfrågor, men några lärare fick 

följdfrågor. Följdfrågorna kunde vara att det fanns något i deras svar som behövdes utvecklas 

eller att de fick en fråga som visade om deras svar hade blivit uppfattat korrekt. Tiden för att 

genomföra respektive intervju var beräknat till att ta ungefär en kvart, men tiden för dem 

varierade och landade någonstans mellan tio och tjugo minuter.  

4.4 Databearbetning 
När alla intervjuer var gjorda var det dags att bearbeta all data som samlats in under 

intervjuerna. Vid bearbetningen av materialet från intervjuerna var ljudinspelningen till stor 

användning då det flera gånger under bearbetningen upplevdes som att minnesanteckningarna 

från intervjuerna inte var tillräckligt utförliga och att det var svårt att minnas vem som sagt 

vad. Respektive intervju bearbetades var för sig, genom inspelningarna och med hjälp av 

minnesanteckningarna skrevs deras svar ner i en mer utförlig form i skrivprogrammet Word. 

Detta gjordes för att försöka undvika feltolkningar av respondenternas svar. Det fanns 

möjlighet att lyssna flera gånger på vad som sades under intervjuerna, en möjlighet som 

utnyttjades. 

För att få en hanterbar situation när datan från intervjuerna skulle bearbetas användes en 

teoretisk grund att stå på. Det teoretiska ramverket TPACK valdes för att på ett konkret och 

enkelt sätt kunna resonera, studera och förstå de svar som framkommit av respondenterna 

under intervjuerna. Analysverktyget är inte menat till att bedöma lärarnas arbete eller liknade 

utan som ett hjälpmedel för att skildra svaren i enlighet med arbetets syfte och 

frågeställningar. Vid analysen framkom olika teman med hjälp ramverket och det visade sig 

att under intervjuerna berördes främst tre delar (TK, TPK och TCK). Dessa teman får sedan 

utgöra grunden för kommande resultatavsnitt. 

4.5 Etiska aspekter 
Intervjuerna som gjorts till denna undersökning anpassades efter vetenskapsrådets anvisningar 

gällande god forskningssed (vetenskapsrådet 2002). Enligt vetenskapsrådet så finns det fyra 

olika krav som måste uppfyllas när man gör undersökningar. De fyra kraven är 
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informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

För att uppfylla informationskravet gavs information om studien både muntligt och skriftligt. 

För att uppfylla den skriftliga delen i kravet så tilldelades undersökningspersonerna, i detta 

fall de utvalda lärarna, ett informationsbrev. Informationsbrevet gav undersökningspersonerna 

information som är viktig när de ska delta i den här studien. I brevet framgick det om 

bakgrunden till arbetet och vad syftet är. Informationsbrevet innehåller en förfrågan till de 

utvalda lärarna om de vill delta i studien, att deltagandet är frivilligt samt att ingen data som 

samlas in under intervjuerna kommer användas i något annat syfte eller sammanhang än den 

här studien. Informationsbrevet bifogas som bilaga 2 (vetenskapsrådet 2002). 

För att uppfylla samtyckeskravet är det viktigt att de tillfrågade respondenterna själva känner 

att de vill delta i studien utan att de känner sig tvingade eller påverkade av mig. Detta innebär 

också att undersökningspersonerna när som helst under studiens gång kan hoppa av. En 

undersökningsperson som valt att avsluta sin medverkan i studien har rätt till att göra det utan 

att en motivering krävs eller att det leder till några konsekvenser för personen i fråga. För att 

stärka att samtyckeskravet tillgodoses fick de deltagande undersökningspersonerna ett 

samtyckesformulär som de skrev under. Samtyckesformuläret bifogas som bilaga 3 

(Engström 2014-11-27).  

Det tredje kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att datan som samlats in till studien enbart 

kommer att användas till denna studie och dess ändamål, något respondenterna fick 

information om i informationsbrevet.  

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att anonymisera deltagarna i den kommande 

rapporten. I den här studien har även deltagarna tilldelats ett kodnamn. Det är inte heller 

möjligt för någon utomstående att ta reda på vilken skola studien utförts då det enbart är jag 

som vet det, något som också är en viktig del för att uppfylla kravet(Engström 2014-11-27).  
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5. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet utifrån intervjuerna att presenteras. I informationen från 

intervjuerna framkom det olika teman som analyserats fram med hjälp av de olika delarna 

som ingår i TPACK men även i förhållande till arbetets syfte och frågeställningar. 

5.1 Lärarnas tekniska kunskap 
Respondenternas tekniska kunskap kring datorer varierade dem emellan, tre av 

respondenterna, L2, L3 och L5 menar att deras kunskaper är tillräckliga och att matematik är 

det ämnet som de själva anser att de behärskar allra mest. De menar att deras kunskaper är 

tillräckliga för att exempelvis hjälpa eleverna igång vid datorerna och hjälpa dem med att 

spara arbeten. Två av respondenterna, L4 och L6 framhåller sina kunskaper som bra. Vilket 

menas bero på deras stora intresse samt att L4 själv har arbetat mycket med datorer under sin 

egen skolgång. L1 uppger sina kunskaper som svaga och menar att hon skulle vilja lära sig 

mycket mer och att det finns mycket hon har kvar att lära. 

5.1.1 Begränsningar i lärarnas tekniska kunskap 

I respondenternas svar kunde det även urskiljas olika begränsningar på grund av deras 

tekniska kunskap. L1 menar till exempel när hörlurarna inte funkar, när sladdar saknas eller 

ska kopplas om så är behovet av hjälp stort då hon själv inte vet hur det ska lösas. L2 berättar 

också om tekniska problem och menar att tekniskt ”krångel” överlag med datorer är 

stressande och när man har lektion så finns det inte tid till att åtgärda det. Respondenten 

tillägger också att det inte är säkert man kan fixa det själv, då måste man ringa efter service 

och hoppas på att man får hjälp ganska omgående.  

Det önskas också utbildning i speciella program för att ges möjlighet att använda dem fullt ut, 

då flera respondenter uppgav att de använder sina så kallade ”säkra kort”. Säkra kort menas 

vara program eller spel som de känner till, behärskar, upplever som bra och innehåller 

relevant material. L1 som uppgav att hennes kunskaper var svaga menar att fortbildning i hur 

man kan använda datorn på bästa sätt i matematikundervisningen skulle vara väldigt bra. L1 

tror att de skulle hjälpa henne att få fram den bästa kunskapen hos eleverna. Respondenten 

menar att den kunskap hon innehar även kan begränsa elevernas utveckling. Det kan också 

upplevas som ett hinder att lärarna själva måste läsa in sig på de program de vill använda i 

matematikundervisningen vilket också är en av orsakerna till att flera av lärarna har valt att 

använda sina så kallade ”säkra kort”.  
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De flesta respondenter, L1, L2, L3 och L5 menar att deras tekniska kunskaper gällande 

datorer är begränsade när det handlar om att göra diagram eller andra matematiska saker.  

Under intervjuerna framkom det att flera respondenter upplevde stress kring den tekniska 

utvecklingen som sker i dagens samhälle. L2 menar att utvecklingen går så snabbt nu så att 

hon tar bara till sig till en viss del, och menar också att fortbildning är avgörande för att hålla 

sig uppdaterad. 

Man orkar bara ta till sig till en viss del och man hinner inte heller vare sig för sin egen 

del eller i undervisningen ta till sig allt. Sen hoppas jag att det som är riktigt bra och vi 

kan ha glädje av att vi får någon fortbildning i det eller att vi får reda på det. Man måste 

sålla lite för det finns ju hur mycket som helst. Det känns som surfplattor är nya grejen 

och man hör om andra skolor som gör filmer och allt vad det är och sånt kan ju inte jag 

ett dugg om så det känner man sig ju lite stressad inför, hur överföringen mellan olika 

enheter och sånt går till har jag inte en aning om. Jag hoppas på att få den utbildning 

som behövs för att kunna använda det man har på skolan, för att kunna utnyttja det på 

bästa sätt och att de gör nytta i skolan (L2). 

L5 och L3 känner också en stress över allt nytt som kommer. L5 försöker att hålla sig 

uppdaterad men när hon läser om allt nytt som kommer så upplever hon stress igen då hon 

känner att de hon läser är väldigt bra och skulle själv vilja göra det men på grund av tidsbrist 

är det ofta inte möjligt. Hon känner också då att elever på andra skolor har det så bra och de 

får göra så mycket roligt medan hon känner att hon inte riktigt kan låta sina elever få allt det 

där. Däremot tillägger L5 att matematik är det ämnet hon anser sig själv ha bäst koll på när 

det gäller spel och liknande, stressen avtar också till viss del när det är enbart är datorer som 

finns att tillgå vilket underlättar då fokus enbart kan ligga på det. 

5.1.2 Möjligheter i lärarnas tekniska kunskap 

Respondenternas svar visade även på att de finns möjligheter på grund av deras tekniska 

kunskaper. Flertalet respondenter väljer bort matematikboken under vissa terminer eller helt 

och hållet, detta menar de resulterar i att de använder datorn i mycket högre utsträckning. L1 

menar att den tekniska utvecklingen påverkar barnens matematiklektioner då de ofta får göra 

andra saker på lektionerna nu mot vad de gjorde när hon började arbeta som lärare. L1 

tillägger att det är bra saker och att det lett till att hon är mindre läroboksstyrd, vilket också 

gör att hon försöker hålla sina tekniska kunskaper uppdaterade så gott hon kan även om 
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behovet av kompetensutveckling finns. L3 menar också ju mer datorn används i 

undervisningssammanhang desto bättre blir även hennes kunskaper kring datorn.  

5.2 Matematiskt innehåll på lektionerna med datorn 
Under intervjuerna diskuterades det i liten utsträckning vad innehållet på 

matematiklektionerna med datorn var. Det som ändå framkom var att en av de intervjuade 

lärarna använder datorn för att öva elevernas taluppfattning. L4 använder datorn på 

matematiklektionerna på grund av att hon saknar konkret material då hon är relativt 

nyexaminerad.  

På datorn finns det till exempel, hundraplattor, tiostavar och entalspluppar sånt 

”vanligt” material som brukar finnas i ett klassrum, men eftersom jag är ganska ny så 

har inte jag alls mycket sånt material. Så mina elever får använda det konkreta 

materialet på ett digitalt sätt istället. Det brukar inte vara några problem (L4). 

5.3 Datorn kopplat till olika undervisningsmetoder 
När samtliga respondenterna har datorerna som en del av matematiklektionerna så är det 

främst som ett hjälpmedel för eleverna till antingen repetera, nöta, mata eller befästa 

kunskaper. Datorerna används alltså som ett hjälpmedel för färdighetsträning för eleverna, 

främst sker denna träning genom olika spel. Respondenterna menar att datorn är ett 

komplement till vad de gör i övrigt i matematiken, de ser det som ett annat sätt att träna på det 

de brukar göra i matematikboken eller i de olika häften som de lärare som inte använder 

matematikbok har.  

Två av respondenterna, L2 och L3 använder datorn till annat än spel ibland. Den ena av dem 

ska låta sina elever planera en resa tillsammans med en kompis för att få möjlighet att 

använda matematiken på ett vardagligt sätt. 

Med datorn kan eleverna få arbeta ämnesintegrerat. Min tanke är att barnen ska få 

planera en resa, för att göra det kommer de inte bara att arbeta med matten men den 

kommer att ta mest plats. De kommer få räkna avstånd och jämföra priser för att hitta 

billigaste alternativet. Uppgiften är mest för matte för att lära sig att använda sig av sina 

kunskaper på ett sätt som vi gör i vardagen (Lärare L2). 

Den andra respondenten använder hemsidan youtube.com ibland, där får eleverna möjlighet 

att titta på genomgångar inom de delar av matematiken som upplevs problematiska för dem 

men hemsidan erbjuder även en form av färdighetsträning som utnyttjas av denna respondent.  
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Jag brukar låta eleverna titta på youtube-filmer, i alla ämnen, i matten så finns det 

filmer med olika genomgångar av moment som ingår i ämnet. Eleverna kan då se på 

filmer inom sitt utvecklingsområde eftersom det kan vara svårt för mig som ensam 

lärare i en klass med 23 elever att hinna med individuell träning med alla då. Jag 

använder också de tre – eller fem sekunderstester som finns på youtube. Det är tester 

som visar, oftast, en matematisk rutinuppgift på skärmen i tre eller fem sekunder. 

Eleverna skriver då ner svaret eller tänker det i huvudet för efter att tre eller fem 

sekunder har gått så visas det rätta svaret på skärmen. Ibland vill jag att de skriver för 

att jag ska kunna kolla hur det gått och ibland får de bara göra det för sin egen träning 

(L3). 

5.3.1 Begränsningar med datorn i matematikundervisningen 

I respondenternas svar framkom det olika begränsningar som ledde till att det kunde vara 

problematiskt att integrera datorn i matematikundervisningen. Det var främst två 

begränsningar som framkom och dessa två var samtliga respondenter eniga. En av 

begräsningarna handlar om kontexten och det är att lärarna anser att de har tillgång till så få 

datorer och att alla datorer som finns att tillgå inte ens är i klassrummet utan kan vara ganska 

långt bort i förhållande till klassrummets placering. Däremot önskar samtliga respondenter att 

de använde datorn mer i sin matematikundervisning. Det lilla antalet datorer leder till att det 

krävs mycket planering för lärarna för att skapa rättvisa för eleverna, respondenterna menar 

också att det lätt blir ”köbildning” vid datorerna då alla elever väldigt gärna vill arbeta vid 

dem. En av respondenterna, L5 menar att de elever som är extra snabba eller de som har svårt 

att stilla oftare får sitta vid datorn än de elever som klassas vara ”mittemellan elever”.  Den 

andra begränsningen som framkom var att eleverna är i behov av väldigt mycket hjälp när de 

arbetar vid datorerna och lärarna kan då ibland uppleva det som väldigt stressigt att hinna 

hjälpa alla elever, även de som inte arbetar vid datorerna samt hinna till de som arbetar vid de 

datorer som var placerade utanför klassrummet. 

Samtliga respondenter är också eniga om att fler datorer skulle vara väldigt bra, flera av dem 

önskar surfplattor då de menar att de skulle kunna vara lättare för eleverna att använda. Deras 

argument grundar sig på att eleverna kan ta med sig surfplattan till sin egen plats och att de 

tror att behovet av hjälp minskas då det på surfplattor är lättare med olika appar. En av 

respondenterna, L1 vill ändå hålla fast vid datorer då hon menar att de är bra i andra ämnen, 

som svenska och SO, när eleverna skriver mer än vad man gör i matematiken. Men önskar då 
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att få bärbara datorer istället för stationära, som skolan för tillfället har, hon menar att en 

datavagn vore väldigt bra för då kan flytta den mellan klasserna.  

En begräsning kan också vara om lärarna lämnar eleverna för fritt när de arbetar vid 

datorerna, L6 som berättar om det menar då att det är lätt att de gör saker som de inte ska vid 

datorn. Respondenten tillägger att hon själv inte har varit med om det i sin nuvarande klass 

men är alltid beredd på det, speciellt nu när hon undervisar i en årskurs 3.  

5.3.2 Möjligheter med datorn i matematikundervisningen 

I respondenternas svar framkom det många olika möjligheter och fördelar med att ha datorn 

som en del av matematikundervisningen. L1 menar att det fångar upp eleverna och att det 

skapar ett engagemang, arbetet vid datorer aktiverar flera olika sinnen något hon tror är 

väldigt bra för deras lärande. L1 och L3 menar att datorn är bra till att bedöma eleverna och 

hålla koll på vad de kan och lyfter då möjligheten till att spara elevernas prestationer i olika 

spel som en klar fördel. L6 menar att det egentligen kan underlätta att undervisa med datorn 

som ett digitalt hjälpmedel och menar då att eleverna får ju ofta direkt respons på att de har 

svarat rätt, hon säger då att datorn gör ju lite av hennes ”jobb” med rättning och då kan hon 

istället lägga den tiden på andra saker som också är viktiga.  

Samtliga respondenter är eniga om att eleverna tycker det är väldigt roligt att få arbeta vid 

datorn och eleverna vill ofta göra det. Respondenterna menar att datorn just är av fördel då det 

upplevs som lustfyllt och att det blir en variation i arbetssättet. L6 upplever en stor påverkan 

av den tekniska utvecklingen som sker i samhället idag, men tillägger att hon tycker bara att 

det är roligt och positivt. Vidare menar L6 att man ska vända bort allt det som kan ses som 

stressande med den utvecklingen och istället se det ur perspektivet att det ges flera olika sätt 

att arbeta på för eleverna i skolan, det skapas en naturlig variation. L6 tillägger att man aldrig 

kommer ifrån arbetet med papper och penna, vilket man inte heller ska då det enligt L6 också 

är en väldigt viktig del för eleverna att arbeta med i skolan. 

L5 menar att datorn kan vara ett bra komplement till henne som lärare då hon upplever att 

flera elever har svårt att lyssna på henne vid genomgångar och att läsa själva i boken, då kan 

datorn komplettera henne till en viss grad. L6 upplever att eleverna orkar sitta längre vid 

datorn och träna på olika matematikuppgifter än vad de gör om de till exempel får arbeta i sin 

matematikbok- eller häften. I spelen som L6 använder i matematikundervisningen så menar 

hon att eleverna får en morot och något att sträva emot. 
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Eleverna får som en liten morot när de arbetar vid datorn, de kanske får poäng eller en 

guldmedalj om de klarar en viss sak på rätt tid eller så, det blir en stimulans som är svår 

att få när man bara sitter och jobbar i boken eller i ett häfte. Jag upplever också ibland 

att de klarar att lösa svårare tal vid datorn än de skulle ha gjort om de jobbade i sitt 

häfte.  

Varför tror du det är så (intervjuarens följdfråga)? Jag vet inte, jag har funderat på det. 

Men jag tror det är att de blir så engagerade och vill bara komma längre i spelet, de 

glömmer väll bort att de jobbar med matte kanske (L6).  

L4 menar att de flesta eleverna känner igen datorn hemifrån och förknippar den med roliga 

saker. L4 tillägger att det finns elever som inte har dator i hemmet men vänder det till en 

fördel också, då hon menar att det blir något nytt och spännande för de eleverna istället. Att 

datorn förknippas med roliga saker ser L4 som bra och menar att det är ju bara bra om kan 

göra matematiken eller vilket annat ämne som helst roligare. Under intervjun med L2 kommer 

respondenten inne på lite liknande saker som L4 och säger att hon tror att kunskapsutveckling 

kan gå snabbare hos eleverna om de får arbeta vid datorn.  

L3 och L4 såg datorn som ett bra hjälpmedel för de elever som har motoriska svårigheter, 

ibland kan mycket tid på matematiklektionerna ägnas åt formandet av själva siffrorna och att 

själva matematiktänkandet försvinner. Både L3 och L4 menar då att datorn är ett bra 

hjälpmedel för dessa elever, då kan de för en stund få glömma hur jobbigt det är att skriva och 

istället klicka fram rätt svar och ägna sig åt att faktiskt räkna och tänka matematik. De menar 

att datorn kan vara extra bra för dem eftersom eleverna skriver ofta i sin skolvardag och de får 

brottas med sina svårigheter varje dag i alla ämnen.  

Flera respondenter ser datorn som ett bra verktyg för de elever som är i behov av extra stöd 

eller träning inom matematiken. Men även för de elever som är extra starka inom 

matematiken och behöver olika utmaningar för att utvecklas.  

L3 och L5 menar att matematik har mycket olika programvaror och de ser de som en 

möjlighet, L3 illustrerar det som en stor skattkista med massa olika bra matematiksaker men 

tillägger att utmaningen är att hitta det som passar sina elever och själv lära sig använda dem. 

L3 menar också att lärare överlag bör nog använda internet i större utsträckning då det finns 

väldigt mycket bra att hämta där, speciellt för matematiken. Vidare menar L3 att internet är 

avgörande vid den tekniska utvecklingen så fort det kommer något nytt eller hon undrar hur 

något fungerar så kan hon enkelt söka upp det där. L3 upplever att det är lätt att hitta svar på 
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olika frågor via internet och om man ska ha förklaring på hur man ska göra något med till 

exempel datorn är det ofta förklarat steg för steg och med hjälp av bilder. 

5.4 Sammanfattning 
Resultatet från intervjuerna kan sammanfattas på följande sätt: 

 Överlag upplevs lärarna ha en positiv inställning till använda datorer i sin 

matematikundervisning, trots den positiv inställning så används inte tillgången fullt. 

Det tycks främst bero på två starka nackdelar som lärarna ser, den ena handlar om det 

lilla antalet datorer och den andra om att eleverna är i behov av mycket hjälp när de 

arbetar vid dem. 

 Lärarnas tekniska kunskap varierade mellan svaga, tillräckliga och bra. Vikten av 

fortbildning lyftes fram av flera respondenter. 

 Datorerna används främst för färdighetsträning genom olika spel. 

 Under intervjuerna lyftes det fram betydligt fler möjligheter och fördelar med datorn 

som en del i matematikundervisningen än vad det lyftes begränsningar eller hinder. 

 Möjligheter som bland annat lyftes fram var att det skapade en variation för eleverna 

och att arbetet blev lustfyllt. Det gavs möjlighet att repetera och befästa kunskaper för 

eleverna och bedömningen för lärarna kunde underlättas.  
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6. Diskussion 
Kommande avsnitt kommer att delas upp i två delar, en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. I resultatdiskussion som också kommer att delas upp i två delar utefter 

arbetets två frågeställningar, diskuteras studiens resultat och sätts i samband med tidigare 

forskning och med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar. Resultatdiskussionen 

avslutades med en sammanfattad del. I metoddiskussionen diskuteras det bland annat kring 

valet av metod, hur väl den fungerade samt studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Studiens betydelse lyfts samt att det ges förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarnas inställning till datorer i matematikundervisningen 

Genomgående för studiens resultat till den första frågeställningen är att alla deltagande lärare 

upplevdes ha en positiv inställning till att använda datorn i sin matematikundervisning. Trots 

den positiva inställningen så använde de flesta av de intervjuade lärarna inte datorn i speciellt 

stor utsträckning. Dock var det flera lärare som önskade att eleverna kunde få sitta och arbeta 

mer vid datorn. Att lärarna har en positiv inställning till datorn och vill använda den mer i sin 

undervisning är bra enligt Perselli (2014) som menar att en specifik positiv inställning till just 

IT ofta leder till att det används i större utsträckning i undervisningssammanhang. Men när 

lärarna upplever att de har för få datorer och att det är väldigt tidskrävande att hjälpa eleverna 

vid datorerna, samtidigt som de har en större grupp som inte arbetar vid datorn, leder det till 

att en tveksamhet uppstår gällande den positiva inställningen till datorer. Det känns tveksamt 

att den specifika positiva inställningen i detta fall verkligen leder till att de integrerar och 

använder datorn i större utsträckning i sin matematikundervisning. Då det upplevs som att 

datorn inte används i någon vidare hög utsträckning i matematikundervisningen snarast verkar 

bero på praktiska problem som råder, än på bristande intresse eller en dålig inställning till 

datorer hos lärarna. Det är däremot av intresse att spekulera i om lärarna får tillgång till de 

”enklare alternativen” som framhålls i intervjuerna, alltså surfplattor eller bärbara datorer, 

skulle leda till att digital teknik fick en större roll i lärarnas matematikundervisning. De har en 

god inställning, ser många möjligheter med att få tillgång till de verktygen samtidigt som flera 

av hindren som framkom under intervjuerna skulle försvinna då de är kopplade till datorer 

och hur det ser ut på deras skola just idag.  
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Men kan det lilla användandet av datorer i matematikundervisningen också höra ihop med vad 

som står i kursplanen för matematik (Skolverket 2011b). Det är egentligen bara syftesdelen 

som konkret skriver fram att datorer eller någon annan form av digital teknik bör vara en del 

av matematikundervisningen. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 och i de godtagbara 

kunskaperna för elever i slutet av årskurs 3 finns inga sådana skrivelser. Det finns med andra 

ord inget som leder lärarna till att de ska använda datorer eller andra digitala resurser utan de 

får själva se till sina resurser och använda dem när de finner det lämpligt. Vilket också leder 

till att precis som mitt resultat visar ifrån undersökningen att det blir en spridning av 

användandet, då främst två av respondenterna använder datorn betydligt mer i sin 

matematikundervisning än resterande respondenter. Att dessa två respondenter använder 

datorn i högre utsträckning tycks bero på deras intresse för datorer.  

Man kan också undra om lärarna upplever att datorn är en viktig del av 

matematikundervisningen, då den överlag inte används i särskilt stor utsträckning. Man kan 

tydligt i de övergripande målen och riktlinjerna som finns bland de första sidorna i Lgr11 se 

att bland annat att modern teknik framhålls och ska användas för att eleverna ska söka 

kunskaper på egen hand. Det lyfts inte i vilket ämne eleverna ska ha getts möjlighet att 

utveckla dessa förmågor men däremot är kunskaperna viktiga i alla ämnen, vardagslivet och 

vuxenlivet. Det kan dock uppstå ett problem om flera lärare resonerar som att det inte 

”tillhör” deras ämne och flyttar över ansvaret för att eleverna ska utveckla dessa förmågor till 

en annan lärare i ett annat ämne. Så frågan är vilka ämnen lärarna ger eleverna möjlighet att 

söka kunskaper på egen hand i, och om matematik hör dit eftersom lärarna under intervjuerna 

uppgav att datorn används främst till färdighetsträning. Utifrån resultatet kan man konstatera 

att en positiv inställning till datorer inte behöver leda till att de används i hög utsträckning i 

matematikundervisningen.  

En fundering kring det som skrivs fram i skollagen gällande att eleverna ska ha fri tillgång till 

böcker och andra lärverktyg för att deras utbildning ska vara tidsenlig kan uppstå, bidrar 

datorer till att skapa en tidsenlig utbildning för eleverna? Eller är det som flera av de 

intervjuade lärarna pratade om att surfplattor är både lättare för eleverna och dem själva som 

lärare, och att de i större utsträckning skulle bidra till en mer tidsenlig utbildning. Men då är 

även frågan vad skillnaden mellan en dator och surfplatta är. Man bör också ha i åtanke att 

lärarnas arbete grundar sig i såväl Lgr11 som skollagen, så om de fick tillgång till andra 

verktyg behöver inte det naturligt leda till att de används oftare och i en större utsträckning. 
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När lärarna själva får bedöma sin kompetens för att undervisa i matematik med hjälp av 

datorer tycker de flesta att de har tillräckliga kunskaper, något som överensstämmer med 

Skolverkets uppföljning från 2013. Vad som är tillräckliga kunskaper enligt lärarna beskrev 

de bra själva under intervjuerna, men när tre av sex respondenter väljer att svara tillräckliga 

kunskaper på en fråga så kan man fundera på om de alla har samma eller åtminstone liknande 

kunskaper på samma nivå. För vad som är tillräckligt för någon kanske är väldigt bra eller 

väldigt dåligt får någon annan. Men på samma gång kanske det inte spelar någon roll om 

nivån på tillräckliga kunskaper skiljer sig åt mellan lärarna då de själva tycker att deras 

individuella kunskaper räcker för att vara ett stöd och hjälpa eleverna på deras nivå. Enligt 

Perselli (2014) så är lärares personliga erfarenheter samt deras attityder avgörande för i vilken 

utsträckning datorn används i undervisning.  

Lärarna utstrålar under intervjuerna en positiv inställning till datorer och delger en rad olika 

fördelar med att ha dem som en del i sin undervisning. Om man tolkar Perselli (2014) så bör 

lärarna i den här studien använda datorn i en relativt stor utsträckning, dock så upplevs inte 

utfallet så. Enligt modellen TPACK så ska man ha en blandning av flera olika sorters 

kunskaper som också ska samarbeta med varandra, kunskaper om ämnet, pedagogik, 

ämnesdidaktik samt specifika kunskaper om datorn (Mishra och Koehler 2006) framhålls. 

Man måste samlat på sig många olika erfarenheter för att framgångsrikt integrera teknik i 

matematikundervisningen. Det är en utmaning i sig att samla på sig alla dessa kunskaper men 

att sedan fläta ihop dem skapar ytterligare en utmaning. Den ena av respondenterna som ansåg 

att sina kunskaper kring datorn var goda byggde sin åsikt på att hon har arbetat mycket med 

dator själv under sin egen skolgång, hon är också en av dem som använder datorn i hög 

utsträckning i sin matematikundervisning. Man kan undra om den yngre generationens lärare 

ges bättre möjligheter att integrera teknik i sin undervisning på grund av att de själva är 

uppvuxna med det. Men och andra sidan har den äldre generationen haft möjlighet att samla 

på sig mer kunskaper om till exempel matematik, pedagogik och ämnesdidaktik. Utifrån detta 

kan det konstateras att det inte är en enkel sak att integrera datorn i sin undervisning med alla 

olika sorters kunskaper som ska samarbeta, vidare kan det ses som att det är en långvarig 

process som ständigt behöver utvecklas och med hjälp av deras positiva inställning som de 

har med sig bör arbetet underlättas. 

De två respondenter som angav att deras kompetens var bra upplevdes kunna använda datorn i 

ett litet vidare sammanhang än de ovanskrivna respondenterna, detta hör förmodligen ihop 
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med att de två även uppgav att de har ett stort intresse för datorer något som också märktes 

under intervjuerna. En av dessa respondenter använde datorn i hög utsträckning och denna 

andra i relativt hög utsträckning. Detta kan kopplas ihop med Jönssons, Lingefjärds och 

Mehanovics (2010)  tre aspekter för att på ett framgångsrikt sätt integrera IKT i sin 

matematikundervisning. De tre aspekterna handlar just om personliga erfarenheter och 

kunskaper om IKT men även lärares personliga uppfattningar om vad som är goda 

undervisningsformer. Man kan förstå att dessa respondenter har goda erfarenheter och 

kunskaper kring datorn och kanske därför lyckas integrera datorn i sin matematikundervisning 

i högre utsträckning. Vilket gör att dessa respondenters positiva inställning till datorer i 

matematikundervisningen upplevs mer genuin. De resterande respondenter tycks falla på att 

deras erfarenheter och kunskaper kring IKT inte är lika tillfredsställande som de två 

förstnämnda.  

Att lärarna som deltog i intervjuerna upplever att eleverna har en positiv inställning är något 

de bör ta till vara på. Hylén (2007) menar att datorn är ett bra verktyg för att höja 

effektiviteten i lärandet samtidigt som datorn också är en möjlighet för motivationsskapande 

hos eleverna. Farkell – Bååthe (2000) tar upp liknande saker som Hylén (2007) men lyfter 

också att när eleverna får arbeta vid datorerna så ökar deras intresse och de blir stimulerade. 

Flera av lärarna var under intervjuerna inne på liknande saker som både Hylén (2007) och 

Farkell – Bååthe (2000), vilket bör vara goda anledningar för lärarna att försöka integrera 

datorn i sin matematikundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Då elevernas 

inställning till datorer också upplevs vara goda.  

Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde att det var mycket att läsa in sig 

på för att lära sig de olika matematiska spelen och programmen som finns till datorn. Men 

precis som Blomhöj (2003) lyfter fram så ger datorn eleverna nya möjligheter för att förklara 

och uppleva matematiska fenomen. Frågan är om eleverna ges möjlighet till detta genom att 

enskilt sitta vid datorn där lärarna under intervjuerna menade att de satt för att främst befästa 

och repetera? Att lärarna använder sig av spel och liknande som redan är utformat kanske kan 

vara att göra det lätt för sig själv. Om man istället låter eleverna göra andra uppgifter, som till 

exempel planera en resa i par som en av respondenterna uppgav att hennes elever skulle få 

göra, erbjuds eleverna att kommunicera om matematik med varandra samtidigt som de får ta 

hjälp av hjälpmedel som till exempel datorn. När eleverna får kommunicera och resonera 
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kring matematik berör det flera av de matematiska förmågorna som är framtagna i Lgr11 

(Skolverket 2011b).  

Om lärarna haft tillgång till surfplattor eller bärbara datorer som de önskade kanske deras 

arbete skulle underlättas då eleverna skulle kunna arbeta med verktygen på sin plats i 

klassrummet samtidigt som läraren ges möjlighet att ha genomgång eller liknande samtidigt 

för alla eleverna i klassen. Detta skulle i sin tur kunna leda till att digitala verktyg används till 

annat än främst färdighetsträning. Att kunna använda sig av olika hjälpmedel är en viktig 

kompetens (hjälpmedelskompetensen) för att nå matematisk kompetens enligt KOM – 

projektet (2002). Att använda datorn till andra saker än färdighetsträning kanske utmanar och 

kräver mer av lärarna samtidigt som eleverna ges bättre möjligheter till att utveckla 

hjälpmedelskompetensen men även chansen att lärarna upplever att de får nya krav på sig är 

större. Man kan se det som en del i elevernas utvecklande och för att hjälpa dem att i 

slutändan nå matematisk kompetens. Olsson (2009) menar att som lärare är det viktigt att ha 

digital kompetens för att förstå de pedagogiska möjligheter datorn erbjuder. Lärarna kanske är 

i behov av att utveckla sin digitala kompetens för att kunna undervisa med datorn i ett vidare 

perspektiv inom matematiken. Det ska också tilläggas att låta eleverna spela spel för att 

befästa och repetera kunskaper är av fördel framförallt då lärarna upplever att eleverna ser det 

som lustfyllt och att det på så vis enligt respondenterna själva kan gynna elevernas lärande. 

Men som tidigare nämnts erbjuder datorn så mycket mer än färdighetsträning.  

6.1.2 Hindren och möjligheterna med datorn i matematikundervisningen 

Respondenterna såg många fler möjligheter än de såg hinder, hindren handlar egentligen 

främst om de praktiska problem som lyfts tidigare under detta kapitel som till exempel att 

mängden datorer var för liten och att lärarna inte kände sig tillräckliga då eleverna är i stort 

behov av hjälp när de arbetar vid datorerna. Farkell – Bååthe (2000) menar att när eleverna 

arbetar med datorn kan de göra det i par eller smågrupper för att tränas i samarbete. Här var 

enda tillfället som det upplevdes en negativ inställning hos några av lärarna, då de upplever 

det som svårt att integrera datorn i undervisningen när de har så få datorer till antalet. Men att 

låta eleverna arbeta i par vid datorerna kanske även kan leda till att behovet av hjälp minskar, 

då eleverna kan ta hjälp av varandra. De märktes att det fanns en irritation kring det lilla 

antalet datorer och på grund av detta kan det vara svårt för lärarna att vända det som de såg 

som en nackdel till en möjlighet. Även om de intervjuade lärarna inte såg många hinder med 

datorn i matematikundervisningen så upplevdes de två främsta som framkom och som 
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respondenterna ofta under intervjuerna kom tillbaka till som väldigt starka och det kändes 

som att det påverkade deras annars så positiva inställning till datorn.  

Flera av respondenterna tyckte att det var tidskrävande att starta upp eleverna vid datorn och 

en av respondenterna uppgav även att hon kunde känna krav på sig att hon måste vara påläst 

och hålla sig uppdaterad på programmen och att det kan vara svårt när det kommer nya saker 

väldigt ofta. Perselli (2014) menar att när lärare ska använda digitala resurser såsom datorer i 

sin undervisning så ska de erbjuda relevant innehåll och gärna bättre än det de använder för 

närvarande samtidigt som det ska vara lätt för lärarna att utforma en lektion med datorn som 

ett hjälpmedel. Det kanske skulle kunna vara så enkelt att lärarna inte har tillgång till enkla 

program som är smidiga att använda och passar bra för både läraren och den elevgruppen som 

de för tillfället har. Utbudet av matematiska spel och program är väldigt stort och det kan vara 

svårt att hitta ett anpassat program som passar både enskilda lärare och klasser, då olika saker 

passar människor olika bra. Även här kanske surfplattor skulle underlätta för lärarna, under 

intervjuerna framkom det som tidigare nämnts att de tror att behovet av hjälp för eleverna 

skulle minskas på grund av att appar finns att ladda ner till surfplattor och blir på så vis mer 

lättillgängligt än hemsidor och liknande. Dessa apppar skulle kunna underlätta lärarnas arbete 

också, då de inte i samma utsträckning kräver att man behöver läsa in sig på olika områden. 

På samma gång så är det datorer som de intervjuade lärarna har att tillgå och bör därför 

försöka att anpassa sig till det och fokusera på de olika och många möjligheter som lyfts 

under de sex olika intervjuerna. 

En av de intervjuade lärarna var väl medveten om något som skulle kunna missgynna 

elevernas lärande när de arbetar vid datorn. Under lektioner där eleverna arbetar med 

datorerna så är hon alltid medveten om att de kan använda datorn till saker de inte ska men 

hon hade själv inte upplevt det med sin nuvarande klass. Läraren brukar kontrollera så att 

eleverna gör det de ska vid datorerna och inte går in på hemsidor eller liknande som inte rör 

deras skolarbete. Respondenten är inne på den så kallade störningseffekten som Lennerstad 

och Olteanu (2012) tar upp, men respondenten har inte själva stött på det med den klass hon 

undervisar i för tillfället. Att de intervjuade lärarna själva inte stött på detta problem kanske 

kan höra ihop med att eleverna ännu inte har så god datavana. Precis som tidigare nämnts 

uppger respondenterna att eleverna är i behov av mycket hjälp när de arbetar vid datorn och 

därför kanske de inte vet hur man gör för att gå in på andra sidor med olika spel. Eleverna har 

inte heller själva ännu börjat använda och vara aktiv på olika sociala medier. Därför skulle 
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störningseffekten som finns när datorn är en del av undervisningen vara ett större problem i de 

högre årskurserna än vad den är i de yngre årskurserna, och därför har inte respondenterna 

som deltar i den här undersökningen upplevt det. 

Fördelarna med att ha datorn som en del av matematikundervisningen var desto fler än 

hindren och det är något som anses stärka lärarnas positiva inställning. De intervjuade lärarna 

upplevde både praktiska och pedagogiska möjligheter med datorn som ett verktyg i 

matematikundervisningen. Dock har de lite problem med att verkligen utnyttja möjligheterna i 

deras yrkesvardag. Lärarna har kommit en bra bit på väg i arbetet med att integrera datorn i 

sin matematikundervisning, de har en positiv inställning och har lätt att hitta många 

möjligheter med datorn i undervisningssammanhang men de önskar samtidigt att de kunde 

använda datorn i större utsträckning. Precis som tidigare nämnts är den positiva inställningen 

bra om man vill integrera datorn i större utsträckning, men Perselli (2014) lyfter också att det 

är av fördel och väldigt effektivt för kollegor att ta hjälp av varandra och inspirera varandra 

för att lyckas att använda datorn i större utsträckning. De skulle då kunna göra egna 

lärresurser som Hylén (2007) tar upp som en möjlighet när datorn är en del av 

undervisningen, dessa lärvektyg skulle sedan samtliga lärare kunna ta del av och använda i 

sina respektive klasser. Om respondenterna skulle ta hjälp av varandra skulle förmodligen 

samtliga av dem se möjligheter med att använda datorn i större utsträckning än tidigare och se 

saker som de tidigare inte sett. För att integrera datorn i sin undervisning blir det en 

omställning för lärarna eftersom de inte alltid kan använda sina lektionsplaneringar de gjort 

vid tidigare tillfällen samt att deras undervisningstraditioner kan komma att förändras 

(Blomhöj 2003).  

I stycket ovan nämndes det att det upplevdes som att lärarna verkar vara medvetna om hur de 

kan integrera datorn i undervisningen för att elevernas lärande ska gynnas. Dock finns det 

något som kan upplevas som ett problem och det är att lärarna främst använder traditionella 

uppgifter till eleverna. För att elevernas matematiska förmågor ifrån Lgr11 ska utvecklas bör 

lärarna kanske använda datorn på ett mer avancerat sätt. Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic 

(2010) talar om att en viktig del i matematiken är att få se olika representationer av 

matematik, det handlar om att eleverna få se matematiken på ett bildligt/grafiskt, verbalt, 

fysiskt, numeriskt och symboliskt sätt, de ska också få växla mellan dessa representationer 

och göra övergångar mellan dem, något som digitala hjälpmedel gör möjligt. De traditionella 

uppgifterna lärarna använder för att låta eleverna befästa eller repetera kunskaper utnyttjar 
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inte hela bredden av möjligheter datorn erbjuder. Jönsson, Lingefjärd och Mehanvoic (2010) 

menar vidare att med hjälp av datorn kan man studera sammansatta fenomen, lösa problem 

som de kan relatera till samt fortsätta med matematiska experiment utanför klassrummet. Att 

arbeta med datorn på detta sätt leder till att eleverna får träna på att använda sig av flera av de 

matematiska förmågorna som lyfts fram i Lgr11. Medan de traditionella uppgifterna berör 

enligt mig en eller möjligtvis två matematiska förmågor. 

I det empiriska materialet framgår det tydligt att datorn ses som ett verktyg för 

färdighetsträning för eleverna och lärarna uppger att de tror att eleverna ”glömmer bort” att 

det är matematik de arbetar med och istället ser det som ett spel som eleverna vill ta sig så 

långt som möjligt på. Utifrån detta kan man reflektera över elevernas läreffekt, hur mycket 

matematik tillägnar de sig genom att ta sig så långt som möjligt på ett spel? Det känns inte 

helt orimligt att eleverna enbart utför uppgifterna för att just ta sig vidare i spelet och inte 

reflekterar över vad och hur de gjort för att sig vidare, utan att de blir precis som 

respondenterna menar att de ”glömmer bort” att det är matematik.  Så att olika datorspel leder 

till att eleverna kan klara svårare uppgifter än de gör i matematikboken – eller häften kanske 

inte fyller någon funktion om de gör det på ett sätt utan att reflektera över vad och hur de 

faktiskt gjort det. 

Blomhöj (2003) menar att datorn inte är ett neutralt hjälpmedel i matematikundervisningen då 

främst formen men även innehållet i undervisningen ändras, utifrån intervjuerna upplevs det 

dock att respondenterna såg datorn som vilket annat verktyg som helst och att de upplevde det 

som ett neutralt verktyg. De ser datorn som ett komplement till det de gör i övrigt i skolan, 

vilket också leder till att formen och innehållet i matematikundervisningen kanske inte 

förändras i så stor utsträckning då eleverna främst använder datorn till färdighetsträning av 

sådant som de gjort på andra matematiklektioner. Vidare tar Blomhöj (2003) också upp att det 

blir en ny didaktisk situation när man integrerar datorn i undervisningen, detta däremot är 

något respondenterna också verkar uppleva. Att det blir en ny didaktisk situation kunde 

förstås genom att t.ex. alla datorer inte finns tillgängliga i klassrummet utan att eleverna blir 

utspridda på olika ställen men kanske främst genom att det inte fanns datorer så alla kunde 

arbeta med dem samtidigt. Detta utmanar lärares traditionella arbetssätt, då det är vanligt att 

läraren står framför klassen och leder den. Men på grund av att datorerna är utspridda måste 

lärarna lämna eleverna mer fritt och undervisningen blir inte styrd i samma grad som den gör 

när de sitter på sina platser i klassrummet och alla arbetar med samma eller liknande saker. 



36 
 
 

För lärarna kan det kännas som de behöver ”dela på sig” för att hålla koll på samtliga elever, 

samtidigt som det kan upplevas som det blir extra arbete med att planera flera olika saker till 

en och samma lektion. Då de elever som inte arbetar vid datorn är i behov av annat 

undervisningsmaterial som behöver förberedas samtidigt som lärarna ska ha planerat vad de 

som arbetar vid datorerna ska göra.  

6.1.3 Sammanfattning 

Slutsatsen i och med denna undersökning är att de utvalda lärarna som deltog i studien har en 

positiv inställning till datorn i matematikundervisningen. Trots att de har en positiv inställning 

så används inte datorn i någon vidare utsträckning i matematiksammanhang. Detta tycks 

främst bero på praktiska problem såsom att de har tillgång till få datorer samt att eleverna är 

behov av mycket hjälp. Deras positiva inställning påverkas av detta men ändå upplevs det 

som att de har en positiv inställning. Den positiva inställningen kommer an på att de ser så 

många fler möjligheter än hinder med att integrera datorn i matematikundervisningen. 

Möjligheterna handlar om till exempel att det är lustfyllt och skapar en variation för eleverna. 

Eleverna kan också repetera och befästa samtidigt som det underlättar för lärarna vid 

bedömning. Lärarnas positiva inställning till att använda datorn i matematikundervisning kan 

ses som en bra grund till fortsatt arbete. Som enskild lärare kan det vara svårt att utveckla sitt 

arbetssätt i alla sammanhang och så även när det gäller att integrera datorn, men med hjälp av 

kollegor och olika fortbildningskurser ökas möjligheterna för att de kommer att lyckas ännu 

bättre med att få datorn som en naturlig del av matematikundervisningen. Min åsikt är att man 

som lärare bör göra eleverna bekanta med datorer redan i skolans tidigare år, då de spelar en 

viktig roll i dagens samhälle och om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu kommer 

deras roll att ständigt utökas. Lärarna tillsammans bör utnyttja varandras kunskaper och 

erfarenheter för att ge varandra både råd och stöd.  

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Om valet av metod  

Att välja just ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för den här studien 

upplevdes som ett naturligt och självklart alternativ. Då det ger mig som intervjuare möjlighet 

att gå in på respondenternas svar med följdfrågor och respondenterna ges stor möjlighet till att 

uttrycka sig (Bryman 2011). Möjligheten att ställa följdfrågor om något verkade oklart var av 

stor fördel, då det upplevdes som att det ledde till att inte någon viktigt detalj som sas under 

intervjuerna missades. De intervjuade lärarna upplevdes som att de kände sig bekväma vid 
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intervjutillfället något som ansågs vara viktigt. För den här studien ses det som en fördel att 

lärarna var avslappande under intervjuerna då det ledde till att lärarna kände sig bekväma med 

att dela med sig av utförliga svar på frågorna som ställdes. Sex intervjuer var lagom då det 

resulterade i en lagom mängd data precis som Trost (2010) framhåller. Det hade varit 

intressant att tagit del av lärare på andras skolor uppfattningar och erfarenhet i samma frågor 

men inom tidsramen för detta examensarbete fanns inte den möjligheten. Om studien skulle 

ha utförts på flera skolor hade det varit av fördel att inte ha så specifik intervjuguide. Istället 

för att ha specifika frågor kunde intervjuguiden behandlat olika teman som hade varit av 

intresse att beröra under intervjuerna. Ett exempel på tema hade varit lärarens tekniska 

kunskap kring datorer i såväl allmänhet som i matematikundervisning. 

Intervjuerna som utförts under denna studie flöt på bra och det resulterade i att de gavs väldigt 

tydliga och innehållsrika data ifrån dem. Om utfallet skulle sett annorlunda ut med en annan 

metod är svårt att veta men om lärarna fått besvara till exempel en enkät med liknande frågor 

kunde utfallet blivit annorlunda till viss del, då de förmodligen haft längre tid på sig att 

fundera på frågorna samtidigt som de har haft möjlighet till att fundera på formuleringar. 

Under intervjuerna besvarades frågorna med det första som kom till dem när de hörde 

frågorna, något som kan ses som en fördel. 

Något som upplevdes som ett problem under förberedelsearbetet med den här studien var att 

det var svårt att hitta specifik och relevant litteratur. Till exempel litteratur som behandlar 

lärares inställning till datorer i just matematikundervisning. Mycket av den litteraturen och 

studier som behandlades var publicerat för flertalet år sedan och upplevdes inte lika relevant 

då det skett stor utveckling med datorer i matematikundervisningen senaste åren. 

6.2.2 Reliabilitet och validitet   

Reliabiliteten i den här studien är relativt hög då den uppnår en hög mättnoggranhet genom att 

till exempel allt material har inhämtats på samma sätt (Johansson och Svedner 2010). Något 

som höjer reliabiliteten är också att samtliga intervjuer skedde på samma sätt och frågorna var 

ställda på samma sätt till alla lärare. Några av respondenterna fick följdfrågor som några 

andra inte fick men följdfrågorna var i första hand för att förtydliga det första svaret så att en 

säkerhet kring att man uppfattat svaret korrekt kunde infinnas eller att det upplevdes som att 

respondenterna behövde utveckla något i deras svar. Om någon annan skulle utföra 

intervjuerna och sedan analysera dem utifrån samma metod som gjorts i detta arbete bör 



38 
 
 

resultatet bli likartat. Studien uppnår en god reliabilitet på grund av att olika metoder 

användes för att säkerställa allt som sagts vid intervjuerna. De spelades in och transkriberades 

ner mer noggrant vilket resulterar i att det fanns minnesanteckningar från intervjuerna, 

ljudinspelningen samt transkriberingen att tillgå när respondenternas svar analyserades. Detta 

skapar en stor noggrannhet, men trots detta finns det självklart utrymme för tolkning, något 

som är svårt att undvika i kvalitativa studier (Bryman 2011). Under intervjuerna har det 

försökts att vara neutral och intervjuaren har inte medvetet lagt någon värdering i lärarnas 

svar, detta för att undvika att de ska känna sig påverkade åt det ena eller andra hållet, något 

som höjer reliabiliteten.  

Validiteten i den här studien är hög då frågeställningarna har blivit besvarade på ett utförligt 

sätt och studien har hållit sitt fokus på syftet och frågeställningarna (Bryman 2011). Studien är 

relativt begränsad då den berör så få antal lärare men då det inte eftersträvades några generella 

slutsatser når studien ändå hög validitet. Målet var att få in så specifik data som möjligt i 

förhållande till arbetets syfte och frågeställningar för att verkligen kunna gå på djupet i just de 

utvalda lärarnas tankar och uppfattningar. Intervjufrågorna i intervjuguiden genomsyrar en 

röd tråd med arbetets frågeställningar och med hjälp av respondenterna svar kunde 

frågeställningarna besvaras utförligt.  

Denna studie är alldeles för begränsad för att dra några generella slutsatser. Datan har samlats 

in från sex intervjuer med olika lärare som alla arbetar på samma skola, underlaget är med 

andra ord för tunt och för geografiskt begränsat för att generalisera. Studien eftersträvade inte 

att nå några generaliseringar utan syftet var att få en inblick i några lärares uppfattningar om 

datorn i matematikundervisningen. För att göra en generalisering hade studien behövts 

förstorats väsentligt.   

6.2.3 Studiens bidrag och förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts är denna studie begränsad och det går inte heller att dra några generella 

slutsatser kring resultatet. Studien är ändå relevant då datorer och annan digital teknik ges allt 

mer plats i dagens skola och detta är ett litet bidrag för att se hur några lärare ställer sig till det 

i matematiksammanhang. Datorn har varit med relativt länge och är därför välutvecklad och 

passar bra för matematiska aktiviteter (Jönsson och Lingefjärd 2012), något som gör att 

studiens relevans höjs. För min kommande yrkesutövning så lyfts det ifrån det empiriska 

materialet relevanta möjligheter man kan arbeta med när man vill integrera datorn i sin 

matematikundervisning. Studiens relevans höjs också då det ofta upplevs som att dagens 
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grundskola ligger efter i den tekniska utvecklingen som sker ständigt i vårt samhälle (Hylén 

2010).  

Då datorer och annan digital teknik ständigt utvecklas och det ofta kommer nya saker inom 

ämnet krävs också mycket forskning. Den snabba utvecklingen kan också leda till att 

forskning som bara har ett par år på nacken känns gammal. Det vore intressant att fortsätta 

den här studien och följa lärarna under en längre tid för att se förändringar och även ta del av 

elevernas synpunkter och upplevelser av dataanvändningen i matematikundervisningen. En 

annan sak som finnes intressant att undersöka vidare är om det är någon skillnad i den yngre 

generationens lärare och deras syn på datorer och dataanvändande i matematikundervisningen 

jämfört med en äldre generation, då utfallet i denna studie var att de yngre lärarna använde 

datorn i högre utsträckning än de äldre.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – intervjuguide 
 

Inledande frågor 

 När tog du examen? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur ser tillgången på datorer ut på skolan där du arbetar? Tillräcklig/önskas mer? 

 Undervisar du i matematik med hjälp av datorer? Varför och på vilket sätt/varför inte? 

 

Huvudfrågor 

 Vilka eventuella möjligheter ser du med att arbeta med datorn i matematik? 

 Vilka eventuella hinder ser du med att arbeta med datorn i matematik? 

 När du integrerar datorn i matematikundervisningen upplever du att du får nya krav på 

dig som lärare? Varför/varför inte? 

 När du integrerar datorn i matematikundervisningen känner du då en oro för att stöta 

på problem? T.ex. tekniska problem, att klassen blir orolig/stökig etc.  

 Hur upplever du din egen kompetens för att undervisa i matematik med hjälp av 

datorn? 

 Hur upplever du att den tekniska utvecklingen som sker påverkar din 

matematikundervisning? 

 Hur upplever du att eleverna reagerar när datorn används i matematikundervisningen? 

 Hur kan arbete med datorn gynna elevers lärande? 

 Hur kan arbete med datorn missgynna elevers lärande? 
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Bilaga 2 - informationsbrev 
Hej! 

Jag heter Isabelle Dahlberg och läser till grundlärare F-3 vid Karlstad universitet. Jag läser nu 

mitt sista och fjärde år och håller därmed på med mitt examensarbete. Jag skriver mitt 

examensarbete i matematik och har valt att inrikta mig på datorns roll i 

matematikundervisningen. Tidigare gjord forskning har visat att det är ovanligt att elever i 

årskurs 1-3 får använda sig av datorn i mindre utsträckning än äldre elever. Det har även visat 

sig att matematik är ett av de ämnen som har störst utbud till pedagogiska dataprogram men 

trots detta är det ovanligt att eleverna får använda sig av datorer under matematiklektionerna. 

Detta gjorde mig intresserad av hur det ser hur några lärare ställer sig till detta, så därför har 

jag utformat ett syfte till mitt examensarbete som lyder: ”Syftet med mitt examensarbete är att 

undersöka några lärares inställning till datorn i matematikundervisning i årskurserna 1-3”.  

 

Av denna anledning skulle jag gärna vilja att du är en del av min studie, detta genom att jag 

får intervjua dig kring dina tankar och erfarenheter av att använda datorn i 

matematikundervisningen. Ditt deltagande i den här studien är helt frivilligt. Intervjun 

kommer att vara av semistrukturerad form, det innebär att intervjun kommer att kännas mer 

som ett samtal. Jag ser helst att vi träffas på din arbetsplats efter överenskommen tid. Jag har 

då förberett lite olika frågor som jag skulle vilja få svar på. Intervjun kommer att spelas in 

som ett ljudklipp alltså utan bild, inspelningen sker för att jag ska kunna gå tillbaka i intervjun 

och vara säker på att jag inte missat någon avgörande aspekt. Allt som sägs under intervjun 

kommer att hanteras med sekretess så inget av de du säger kommer kunna härledas tillbaka till 

dig. Din medverkan är i stort helt anonym, det som kommer återfinnas i min kommande 

rapport är att du arbetar på en F – 3 skola någonstans i Sverige, hur länge du har arbetat som 

lärare samt vilken utbildning du har. I rapporten kommer du att avidentifieras och tilldelas 

därmed ett kodnamn detta för att öka anonymiteten.  

 

De som är ansvariga för att detta som skrivits ovan uppfylls är jag och min handledare, Mats 

Brunström. Om du har frågor kan du kontakta min handledare på mejl 

mats.brunström@kau.se eller ringa på 054-xxx xx xx. Jag nås också på mejl 

isabelledahlberg@hotmail.com eller på telefon 070-xxx xx xx. 

 Isabelle Dahlberg  
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Bilaga 3 – samtyckesformulär  
 

Du har frivilligt valt att vara en del av min studie genom att delta i en intervju. Du har inte 

känt att jag försökt tvingat, påverkat eller övertalat dig till att delta. Du är medveten om att du 

kan avbryta ditt deltagande när du vill. Om du avbryter ditt deltagande i studien så har du rätt 

att göra det utan motivering, jag kommer alltså inte konfrontera dig eller liknande kring ditt 

avhopp och ditt avhopp leder heller inte till några konsekvenser för dig. Du bör också vara 

medveten om att all data och information som framkommer under intervjun kommer att ske 

med sekretess, inget kommer att kunna härledas tillbaka till dig. Jag lovar att din medverkan 

är anonym till den grad som är framskrivet i informationsbrevet.  

 

 

 

Här med har jag tagit del av den ovanskrivna informationen och godkänner den, 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum                          Deltagare 


