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Elevers uppfattningar om digital teknik i matematikundervisningen.  

Denna studie intresserar sig för mellanstadieelevers upplevelser av 

användandet av digital teknik i matematikundervisningen. En kvantitativ 

enkätundersökning av 239 elever ligger till grund för resultaten. Resultaten visar 

en övervägande positiv syn på användningen av datorer eller surfplattor i 

matematikundervisningen, men också att det finns potentialer som kan utvecklas. 

Användandet av digitala teknik var begränsat till nästan uteslutande 

färdighetsträning och inte heller i flera varianter. Här finns en stor potential i att 

använda digital teknik på flera sätt i undervisningen, exempelvis vid visualisering. 

Eleverna svarade också att programmen är lätta och att det var bra vilket senare 

diskuteras. I diskussionen tas även upp hur variationer i undervisningen med 

digital teknik ser ut och att en del av eleverna svarat att de saknar en röd tråd i 

undervisningen.  

 

Sökord: Matematik, digital teknik, elever, upplever 

 

 

 

How Students Experience Technology in Mathematics Education  

This study is interested in students´ experience of digital technology in 

mathematics education. A quantitative survey of 239 students is the basis for the 

results. The results show a primary positive view on the use of computers or tablets 

in mathematics education, but also that there are potentials that can be developed. 

The use of digital technology was limited to almost exclusively skills training and 

not to any great extent of variants. There is a great potential in the use of digital 

technology in several ways in the teaching, e.g. visualization. Students also 

responded that the programs were easy, and that it was good, as later discussed. 

How variations in teaching with digital technology appears and that some of the 

students answered that they lack a common thread in teaching, are brought up in 

the discussion. 
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1. INLEDNING  

Att vi skall använda digital teknik i skolan finns enligt flera röster ingen tvekan 

om menar Hylén (2011) och den generation som växer upp nu kallas även ibland 

för den digitala generationen. Samtidigt bygger större delen av vårt samhälle på just 

digital teknik och den utvecklingen kommer antagligen bara att öka. Elever som går 

i skolan nu är omgivna av denna teknik. De flesta barn från tio år och uppåt 

använder dagligen internet (Statens medieråd, 2015).  

Hur samhället och elevernas fritid än ser ut verkar det se annorlunda ut i skolan. 

I läroplanen står det visserligen att undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka 

problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” 

(Skolverket, 2011, s.62).  Skolverkets undersökning från 2013 visar dock att stor 

del av lärarna som undervisar i matematik sällan eller aldrig använder digital teknik 

i sin undervisning. Nu, tre år senare, ser det fortfarande likadant ut i 

matematikundervisningen enligt den senaste undersökningen (Skolverket, 2016). 

Skolverket har nu tagit fram ett förslag, som lämnats till regeringen, på hur det 

skall bli tydligare i kurs- och ämnesplaner att elevernas digitala kompetens skall 

stärkas i alla ämnen. Detta för att alla eleverna skall utveckla digital kompetens och 

förberedas för det digitaliserade samhället (Skolverket, 2016).  

Elevernas egna uppfattningar om sin digitala kompetens är fortsatt stark enligt 

Skolverkets undersökning (Skolverket, 2016). Om eleverna själva känner att de är 

vana med digital teknik borde det vara en bra bas för att nå Skolverket vision redan 

nu. Men som jag uppfattar det lever inte skolorna överlag upp till de styrdokument 

som nu finns, eftersom skolverket anser det viktigt att styrdokumenten behöver 

förtydligas samt att deras egen undersökning visar på att lärarna inte använder 

digital teknik i undervisningen. 

Min studie kan bidra med elevernas uppfattningar av hur den digitala tekniken 

nu används i matematikundervisningen, vilket kan ge information till att utveckla 

undervisningen i den viljeriktningen skolverket strävar.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

För att ge alla eleverna möjlighet att utveckla digital kompetens behöver det bli 

tydligt ur flera perspektiv hur undervisningen är nu för att den skall kunna 

utvecklas i den riktning som styrdokumenten anger. Syftet med denna 

undersökning är att bidra med en nulägesrapport av elevernas uppfattningar av 

användandet av digital teknik utifrån ett elevperspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar  

 Hur uppfattar elever på mellanstadiet att de använder surfplattor och datorer 

i matematikundervisningen och vad anser de om den användningen? 

 Vilka samband kan ses mellan hur eleverna uppfattar undervisningen med 

digital teknik och vad de anser om det? 

2.2 Avgränsningar 

Digital teknik är ett väldigt brett område som innefattar allt från projektorer, 

smartboards, datorer till surfplattor, mobiltelefoner och mer där emellan. I denna 

undersökning kommer jag enbart fokusera på hur eleverna uppfattar att de använder 

surfplattor och datorer då de jobbar enskilt eller i par under matematiklektionerna. 

Andra tekniska hjälpmedel (exempelvis miniräknare) eller annan digital teknik 

(exempelvis smartboard), som eleverna kan tänkas använda under matematik-

undervisningen kommer jag inte titta på. Denna avgränsning innebär också att all 

den digitala teknik läraren använder under matematiklektionen inte är något jag 

kommer att studera även om denne använder en surfplatta eller en dator. När det 

kommer till mjukvarorna på surfplattor eller datorer har jag inte gjort några 

begränsningar, utan används programmet i matematikundervisningen räknas den 

med. Däremot har jag valt att, både i enkäten och i uppsatsen, benämna 

mjukvarorna till datorer och surfplattor som program, även fast en del egentligen är 

applikationer. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

För att kunna ta reda på och värdera hur undervisningen med digital teknik 

uppfattas av eleverna behövs en bakgrundsbild av hur teknikens intågande i skolan 

fungerat hittills. Vidare kommer jag att beskriva vad forskningen framhåller för 

fördelar med den digitala tekniken i inlärningsprocessen. Avslutningsvis tar jag 

också upp vad tidigare forskningen observerat angående vad eleverna anser och 

uppfattar om digital teknik i matematikundervisningen följt av en sammanfattning.  

3.1 Digital teknik i skolan 

Lärande har alltid varit en del av det mänskliga beteendet och att föra kunskap 

vidare, undervisa nästa generation, har vi gjort sedan urminnes tider. Människan 

har också hela tiden strävat framåt för att utveckla hjälpmedel och hur vi gör saker 

så det underlättar i vår vardag (Säljö, 2005). Sverige har försökt implementera 

digital teknik i skolan sedan 80-talet (Håkansson Lindqvist, 2015; Lundgren, 2014). 

Under 90-talet kom datorerna att få ett stort genomslag som stöd för läraren och 

skolans kommunikation. Det som nu är aktuellt i skolan är en-till-en-miljöer, vilket 

innebär att det finns en dator eller surfplatta per elev i klassen. En-till-en-miljöer 

finns det dock inte så mycket forskning på enligt Kjällander (2014) då utvecklingen 

har skett snabbt samtidigt som forskning tar tid. Skolverket gör vart tredje år en 

undersökning på hur it-användningen och it-kompetensen ser ut i skolorna och 

resultatet av den senaste undersökningen presenterades våren 2016. Den visar att 

även om antalet datorer och surfplattor har ökat i antalet de senaste tre åren skiljer 

det fortfarande stort på hur ofta eleverna använder digital teknik i skolan. 

Användandet av digital teknik inom matematikundervisningen har visserligen ökat, 

men det är fortfarande relativt ovanligt att den digitala tekniken används inom 

matematikundervisningen i någon större utsträckning (skolverket, 2016). 63% av 

matematiklärarna svarar fortfarande att de använder den digitala tekniken på få 

eller inga av sina lektioner. Samtidigt uppger hälften av alla lärare ett de är i behov 

av mer kompetensutveckling för att kunna arbeta bättre med digital teknik 

(Skolverket, 2016; Skolverket, 2013). 

3.2 Forskningen om lärande genom digital teknik 

Forskning visar vilken potential spel via digital teknik som lek- och lärprogram 

har, just för att elevernas intresse och vilja att spela dessa spel är stort samtidigt 

som det tyvärr kan styra lärandet (Kjällander, 2014). Källander hänvisar också till 
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bland annat Linderoth (2004) och menar att forskningen samtidigt visar att spelens 

design snarare spelar på elevernas sug att avancera i spelet än att sätta lärandet i 

första hand. Spelet stärker självkänslan genom att eleverna klättrar uppåt i nivåerna 

vilket kan inge en falsk uppfattning om att eleven blivit duktigare och lärt sig, fast 

så ej skett (Linderoth & Heath, 2012). Samtidigt som forskningen visat att 

elevernas intresse är stort för underhållande spel visar den också att den digitala 

tekniken kan och bör användas till mer än så. Nordström & Lundin (2014) 

poängterar att det viktiga fortfarande är hur tekniken används. Att använda datorn 

till meningsfulla uppgifter där lärande sker är den stora utmaningen istället för att 

anta att tekniklösningarna i sig, oavsett program, genererar bättre resultat. Turkkan 

& Franssons (2014) litteraturstudie menar att det krävs att lärare behärskar den 

digitala tekniken, har kunskap om vilka möjligheter den har, för att den ska bli 

effektivt i matematikundervisningen vilket även Lingefjärd (2011) påpekar.  

Flera forskare visar på bredden av användningsområden som den digitala 

tekniken erbjuder.  Ryan (2012) pekar i sin artikel på flera punkter i undervisningen 

där den digitala tekniken kan vara mer effektiv än den traditionella. Författaren 

skriver att användandet av digital teknik medger fokusering på matematiken istället 

för på finmotoriken då eleverna inte behöver tänka på att hantera penna och papper. 

Färdighetsträningen kan på detta sätt effektiviseras via enkla spel. Visualisering av 

matematiken genom digital teknik, menar Ryan kan på ett bra sätt hjälpa elever till 

förståelse för samband. Lingefjärd (2011) menar att fördelarna med digital teknik 

är att den kan kombinera flera representationsformer. Datorn är det verktyg som är 

mest mångsidigt vilket möjliggör dynamiska relationer mellan olika 

representationsformer. Även Vanhanen & Johansson (2016) framhåller digital 

teknik som effektiv till träning av specifika matematiska kunskaper genom spel. 

Vidare ser de att digital teknik kan användas som ett kunskapsskapande verktyg till 

exempel genom att visuellt instruera eleverna. Viktigast är dock variationen i 

undervisningen mellan de olika områdena och att inte användandet blir ensidigt 

(Vanhanen & Johansson, 2016). 

Berg Marklund (2015) som studerat spelbaserat lärande menar att det inte går att 

generalisera alla elever som den digitala generationen och med det mena att det är 

därför digital teknik skall användas i skolan. I hans undersökning var till exempel 

inte alla elever intresserade av att interagera med teknologin. Vidare poängterar 

Berg Marklund att variationerna på eleverna i en klass är stora, eftersom de endast 
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har åldern och att de är bosatta i samma geografiska område gemensamt, och menar 

att undervisningen måste individualiseras även när digital teknik används.  

Däremot har utvecklingen med mer digital teknik i undervisningen enligt 

forskningen visat att läraren och elevernas kontakt med varandra minskar till 

skillnad från den undervisning som sker med en fysisk matematikbok (Lantz-

Andersson & Säljö, 2014). Interaktionen dem emellan minskar när den digitala 

tekniken ökar. Detta är olycksbådande enligt Lantz-Andersson & Säljö (2014) då 

de menar att eleverna behöver lärarens stöd och hjälp att förstå vari lärandet ligger 

(jmf. Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000). Även Berg Marklund (2015) 

skriver att lärandet genom spel kräver flera komponenter då spelet, eleven eller 

läraren inte ensamt kan avgöra om det ger något lärande. Det är hur dessa tre 

fungerar ihop som avgör hur stort lärande som sker. Hillman och Säljö (2014) 

menar att undervisningen inte nödvändigtvis blir bättre med digital teknik utan bara 

att arbetet behöver görs på ett annat sätt för att få bra resultat.  

”… kunskapsmålen i en digital tid nås genom att man lär sig samarbeta 

med sådana tankestöd” (Hillman & Säljö, 2014, s.107) 

3.3 Elevers åsikter och uppfattningar i tidigare forskningen 

Tidigare forskning om vad elever anser om användandet av digital teknik i 

matematikundervisningen redovisar att de känner sig mer motiverade att arbeta när 

de använder tekniken (Håkansson Lindqvist, 2015; Vanhanen & Johanssons, 2016). 

Eleverna i Håkansson Lindqvist (2015) undersökning uttryckte också att arbetet 

blev roligare med tekniken och att de kände ett större ansvar (jmf. Edvall, 2011). 

De som var lite återhållsamma i början av Vanhanen & Johanssons (2016) 

undersökning blev mer positiva efter en tid allt eftersom de såg fördelarna med den 

digitala tekniken i undervisningen. Eleverna i Håkansson Lindqvist (2015) studie 

menar dock att brister i fokus på arbetsuppgifterna förekommer, men också att 

tekniska problem samt skillnader mellan elevernas och lärarens tekniska kunskaper 

stör (jmf. Nordström & Lundin, 2014). Skolverkets undersökning, om it-

användningen och it-kompetensen, visar också att elevernas egna uppskattade 

kunskaper om hur den digitala tekniken fungerar, är stort vilket hänger samman 

med elevernas intresse för att använda tekniken (Skolverket, 2016). Intressant nog 

konstaterar eleverna också att lektionerna behöver varieras mellan användandet av 

digital teknik och den traditionella undervisningen med läraren för att 

undervisningen inte skall bli för enformig (Vanhanen & Johanssons, 2016). 
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3.4 Sammanfattande reflektion om tidigare forskning 

Forskningen på användandet av digital teknik kan ses som något ensidigt då den 

övervägande delen utgår från lärarnas perspektiv. Detta har givetvis sitt ursprung i 

lärarnas ansvar för lektionsplanering, utvärdering och utveckling, men visar ändå 

bara på den ena sidas åsikter. Några få har dock intervjuat elever, enbart eller i 

samband med lärarintervjuerna, och tydligt visat på elevernas intresse för digital 

teknik. Förutom den underhållning spelen kan ge, visar forskningen även ur 

elevernas perspektiv att de vill och efterfrågar ett användande till mer än så.  

Forskningen ur elevperspektiv visar också tydligare på att en del lärare saknar 

digital kompetens och att just denna brist stör elevernas utveckling. Det är inte så 

att forskningen utifrån lärarperspektivet inte framhåller att många lärare saknar den 

kompetens som behövs utan att effekterna av bristen inte tydlig görs.    
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att se på matematikundervisningen 

utifrån de tre olika lärandeteorier: behavioristisk-, konstruktivistisk- och 

sociokulturell tradition. Dessa har haft historiskt framträdande roller inom 

undervisningen i skolan och jag finner de lämpliga då forskare visar på att digitala 

spel- och lärprogram har någon av dessa tre lärandeteorier som bakomliggande 

pedagogisk utgångspunkt. Jag kommer använda teorin för att få syn på hur eleverna 

uppfattar den pedagogik som är inbyggd i de programmen som används i 

matematikundervisningen och hur det fungerar tillsammans med den övriga 

undervisningen. Med dessa tre lärandeteorier som verktyg tolkar jag sambanden 

mellan hur eleverna uppfattar undervisningen och vad de anser om den samma.  

4.1 Lärandeteoriernas kopplingar till digital teknik 

I dagens uppsjö av program och applikationer kan flera lärandeteorier ses menar 

Lantz-Andersson & Säljö (2014). Hur digitala program som används i skolan är 

uppbyggda och vilket bakomliggande sätt eleverna skall lära sig på har sin grund i 

olika lärandeteorier menar Lantz-Andersson & Säljö. Undervisningens utformning, 

då lärarens didaktiska val av till exempel program, representationsformer eller 

undervisningssätt, påverkar elevernas uppfattning om användandet av digital teknik 

i matematikundervisningen.  

4.1.1 Behaviorism 

Den behavioristiska kunskapstraditionen, skriver Lundgren (2014), bygger på att 

vi lär oss olika beteenden genom stimulans, till exempel belöning, av våra reflexer. 

Ursprungligen sågs behaviorismen som konkret då helheten delades upp i mindre, 

direkta bitar. Detta gav ett lärande som sågs som kontrollerbart och systematiskt 

(Lundgren, 2014). Denna teori där kunskapen överförs i en enkel process kan sägas 

vara grunden till hur tekniken skall lära menar Lantz-Andersson & Säljö (2014). 

Genom ett automatiskt överförande av kunskap på ett effektivare sätt än läroboken 

ger nu enkla digitala spel färdighetsträning. Dessa program framhåller gärna under-

hållningen och elevens möjligheter att avancera i spelet som argument framför 

kunskapsinnehållet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  
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4.1.2 Konstruktivism 

Den konstruktivistiska synen där eleven själv är den aktiva i kunskapsskapandet, 

utvecklades som en reaktion på behaviorismen skriver Grevholm (2014). Säljö 

(2014) menar att denna lärandeteori bygger på att lärandet sker när eleven 

omarbetar information. Genom att elever själva ska se och förstå samband, 

mönster, skapa förståelser och insikter är konstruktivismen ett självstyrande 

lärande, utan för mycket inblandning av lärare. Detta meningsskapande är grunden 

i konstruktivismen (Säljö, 2014). Lantz-Andersson & Säljö (2014) menar att 

konstruktivismen syns i flera digitala applikationer med huvud aktiviteter som skall 

vara reflekterande och undersökande. Lärarens roll i denna tradition är mindre 

central vilket kan ligga i linje med undervisning med digital teknik. Lantz-

Andersson & Säljö ser att det återkommer i flera forskningsslutsatser att lärare har 

en mer passiv och tillbaka dragen lärarroll vid undervisning med digital teknik.  

4.1.3 Sociokulturell 

Den sociokulturella traditionen, där kunskapsutveckling och lärande sker i 

samspel med omgivningen, ser stora fördelar med digital teknik. Denna tradition 

förespråkar multipla representationsformer ger användandet av digital teknik flera 

sätt att förverkliga det (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Utan tillgång till 

stimulering genom olika representationsformer blir matematiken enformig och 

eleven har svårare att lära sig tänka abstrakt menar Grevholm (2012). Lantz-

Andersson & Säljö (2014) framhåller också att datorn är mer kraftfull och att 

lärandet blir en fråga om att kunna använda verktyget på ett så optimalt sätt som 

möjligt. Det gemensamma lärandet och samarbetet, som den sociokulturella 

traditionen håller högt, innebär att användandet av tekniken kan vidga samarbetet 

även utanför klassrummet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  
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5. METOD  

I metoddelen behandlas först den undersökningsmetod, enkäter, jag har valt att 

jobba med för att sedan gå vidare med att beskriva urvalet av elever som deltagit i 

undersökningen. Därefter följer ett stycke om hur jag har sökt 

bakgrundsinformation till mina enkätfrågor och format frågorna. Detta följs i sin 

tur av ett stycke där jag beskriver hur jag har formulerat mig i enkäten och 

motiveringar till varför. Efter genomförandet av enkätundersökningen beskrivs hur 

jag har bearbetat data från min enkätundersökning i analysarbetet. Avslutningsvis 

tar jag upp undersökningens validitet, reliabilitet och etik.  

5.1 Enkätundersökningar 

Enligt Bryman (2011) är enkäter ett snabbare sätt än intervjuer att få in en större 

mängd data. En kvalitativ enkätundersökning medger att få en bredare bild av vad 

eleverna upplever, men går inte på djupet. Bryman jämför också enkäter, som 

innehåller både öppna och slutna frågor, med strukturerade intervjuer men 

framhåller att riskerna med enkäter kan vara att det blir för stort bortfall. 

Anledningen till att jag valde enkäter istället för strukturerade intervjuer var att jag 

ville se bredden på hur eleverna upplever digital teknik i matematikundervisningen. 

Den vanligaste varianten enligt Bryman är postenkäter. Detta sätt att göra 

enkätundersökningar på innebär att riskerna ökar för att fel person svarar på 

frågorna, det kan finnas otydligheter runt enkäten eller att de inte returneras, vilket i 

sin tur resulterar i bortfall (Bryman, 2011). Med detta i tanke valde jag att inte dela 

ut eller skicka enkäterna utan att personligen åka runt till skolorna och vara med 

vid ifyllandet. 

5.2 Urval av respondenter  

De fyra skolorna jag har gjort undersökningen på är mellanstora till stora F-6 

skolor, som ligger i tre tätorter i södra Sverige. Visserligen hade jag sedan tidigare 

kontakt med skolorna, men jag vill ändå argumentera för att de är representativa 

som stickprov för hur det ser ut på många skolor i Sverige. Skolorna är inte 

nischade på något sätt och har ett blandat upptagningsområde när det gäller både 

boende- och inkomstsituation vilket ger en bred bild av elevpopulationen (Bryman, 
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2011). De elever som gavs möjlighet att svara på enkäten var jämt spridda i 

årskurserna 3-6 och var sammanlagt 257 stycken till antalet.  

5.3 Enkätfrågor  

När jag sökte bakgrundinformationen till min undersökning och mina 

enkätfrågor började jag med att titta igenom vad vi läst tidigare under utbildningen. 

Jag sökte även i databaserna Eric och Webb of Science, Diva, Google Scholar samt 

googlade. Här har jag använt sökord som: Mathematic/ Matematik, Beliefs, 

Perception, Motivation, Trunkering, Students, Conceptions, ICT, Digital education, 

elevers uppfattning, It, ITK, utbildning. Utifrån läsning av abstract och vidare 

läsning av artiklar, undersökningar och avhandlingar har jag också hittat intressanta 

referenser. Några av namnen på författarna dök upp i flera artiklar och 

undersökningar. Detta gjorde mig nyfiken och föranledde att söka direkt på 

författarens namn för att se vad denne skrivit och om det passade in i min studie 

och min enkät. Jag har också letat och hitta böcker av dessa författare på 

Universitetsbiblioteket i Örebro. 

För att besvara min forskningsfråga hur eleverna upplever att de använder 

datorer och surfplattor i matematikundervisningen, utformades frågor om och hur 

ofta digital teknik användes, vilket/vilka program som eleven använt samt hur 

eleverna uppfattade tillgången till tekniken. En annan aspekt av hur den digitala 

tekniken används är om eleven uppfattar att det matematiska innehållet bildar en 

röd tråd i undervisningen tillsammans med den ordinarie matematikboken. Tidigare 

forskning av bland annat Lantz-Andersson & Säljö (2014) visar på att interaktionen 

mellan elever och lärare i samband med digital teknik i undervisningen bidrar till 

ett ökat lärande. Med detta som grund formulerade jag frågor om eleven uppfattar 

att läraren tar del av dennes arbete på dator eller surfplatta och om de diskuterar det 

tillsammans.  

Utifrån hur den digitala tekniken används undrade jag vad eleverna tyckte om 

användandet under matematikundervisningen. Vanhanen & Johanssons (2016) som 

också har undersök elevers åsikter om matematikundervisning med digital teknik 

gav inspiration till både öppna och slutna frågor om vad eleven tycker om 

användandet. Lingefjärd (2011) forskning visar på hur digital teknik öppnar upp för 

flera representationsformer vilket borde ge en varierad, lärorik och inspirerande 

undervisning för eleverna. Detta resulterade i frågor på hur elever tycker att de 

använda programmen är och om eleven uppfattar att denne lär sig och blir bättre på 
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matematik genom att använda dessa program. Vidare frågades vad eleven tycker 

om att använda digital teknik på matematiklektionerna och om skillnaderna mellan 

att använda dator eller surfplatta tillskillnad från den ordinarie matematikboken.  

5.4 Elever på mellanstadiet som respondenter 

Min undersökning bygger på enkätfrågor (bilaga 1), som elever i mellanstadiet 

på de utvalda skolorna skulle kunna förstå och svara på. Eftersom det var barn som 

skulle läsa och svara på frågorna spenderade jag lite extra tid på att försöka ta fram 

tydliga och lättförståeliga frågor. Innan jag slutligen fastställde frågorna i enkäten 

gjorde jag ett test på några barn med varierande läskunnighet och ordförråd i rätt 

åldrar. Detta resulterade i att jag upptäckte att frågor som innehöll längre ord och 

ordkombinationer var jobbiga för de barn som hade svårare för att läsa. Barnen 

hoppade vid dessa frågor över att läsa orden ordentligt och istället gissade på vad 

frågan handlade om. Exempel på sådana ord och kombinationer var: under 

matematikundervisningen och ordinarie matematikboken. Bryman (2011) skriver 

att vikten av att ställa frågorna på rätt sätt och med en balans mellan öppna och 

slutna frågor minskar risken för enkättrötthet. Eftersom det var barn med 

varierande läskunskaper som skulle svara på mina frågor, valde jag att använda 

orden matten och matteboken för att få korrektare svar på mina frågor från fler 

elever. I mitt test märkte jag också att förståelsen för en del ord inte var helt rätt. 

Exempel på dessa var respons och feedback. Det gjorde att jag omformulerade 

frågorna så att det blev ett enklare språk i min enkät. Dessa åtgärder gynnade 

dessutom även elever med svenska som andraspråk. 

5.5 Genomförande 

När enkätfrågorna var fastställda gjordes de till ett quiz i programmet Socrative. 

Dessa frågor fick sedan varje elev som valt att delta i undersökningen enskilt svara 

på. För att eleverna skulle vara anonyma loggade alla in med namnet elev. I detta 

program kunde jag i förväg välja om frågorna skulle vara slutna eller öppna. Bland 

de slutna frågorna kunde några besvaras med ett eller flera givna svarsalternativ. 

Andra slutna frågor var uttryckta som påståenden vilka besvarades med sant eller 

falskt. De öppna frågorna besvarades med fritext. Väl på skolan presenterade jag 

mig och min undersökning för eleverna. Sedan hjälpte jag till att starta programmet 

via internet och assistera om det var några otydligheter eller frågor runt 
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programmet eller undersökningen. På detta sett kunde jag digitalt samla in det 

material min undersökning bygger på.   

5.6 Analysmetod 

Genom programmet Socrative fick jag automatiskt statistiken samlad från varje 

undersökningstillfälle. Utifrån detta underlag har jag gjort en innehållsanalys av de 

sammanställda svaren på varje fråga. De slutna frågorna, åtta till antalet, hade givna 

svarsalternativ och var kodade i förväg efter de svarsalternativ som fanns i 

undersökningen. I de öppna frågorna, sex stycken, kodades svaren efter att de 

sorterade och kategoriserades efter samma, liknande eller närbesläktade ord. Till 

exempel har svar som ”bra”, ”kul” och ”roligt” har grupperats tillsammans och 

benämnts som ”positiva”. Svaren gicks igenom vid tre tillfällen för att kontrollera 

att sorteringen och kategoriseringen var likvärdigt tolkade.  

Utifrån innehållsanalysen har jag tittat efter hur svarsfrekvensen på frågorna har 

samvarierat med varandra. Detta har gjort att vissa samband, kopplingar mellan de 

olika svaren, tydliggjorts. Sambanden har jag sedan tolkat med hjälp av de tre 

lärande teorierna jag tar upp i teoriavsnittet.  

5.7 Etik 

I enlighet med de forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2016) tog jag 

kontakt med de skolor jag skulle göra undersökningen i och klasslärarna förberedde 

eleverna på att jag skulle komma dit genom att informera om vad en undersökning 

är. När jag sedan har varit runt i skolorna har jag följt informationskraven och 

tydligt presenterat mig samt berättat om min uppsats och undersökningen jag höll 

på med. Jag har i denna del av berättandet var jag tydlig med att förklara för 

eleverna att de som deltog skulle vara anonyma och vad det betyder, som 

konfidentialitetskravet kräver. Jag klargjorde också att inte ens deras egen lärare 

skulle kunna lista ut vem som svarat vad om de läste min uppsats. Avslutningsvis 

förklarade jag att deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas under pågående 

undersökning, innan jag frågade om samtycke för deras deltagande. Då 

undersökningen inte är av etiskt känslig karaktär har jag inte skickat ut ett 

samtyckeskrav till vårdnadshavare utan enbart inhämtat samtycke av skola och 

elever. Även nyttjandekraven har beaktats. 

  



  Malin Yngström 

17 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

Elevernas svar på undersökningsfrågorna och analys av dessa presenteras i de 

två första styckena utifrån vilken del av forskningsfrågorna de är tänkta att besvara. 

Där återfinns diagram med skriftliga kommentarer var för sig tillsammans med 

enkätfrågan och eventuella valmöjligheter. I det tredje stycket behandlas min 

forskningsfråga som rör samband mellan det eleverna uppfattar och anser om den 

digitala tekniken i matematikundervisningen.  

6.1 Hur uppfattar eleverna användandet 

Som bakgrundsfråga och bekräftelse på om urvalsgruppen i undersökningen var 

vana med att hantera digitala lek- och spel program eller applikationer, som Statens 

medieråd antydde (Statens medieråd, 2015), ställde jag frågan hur ofta de spelar 

hemma. Denna slutna fråga (Figur 1) visar att övervägande delen av eleverna är väl 

bekanta med digitala spel, program och applikationer i enlighet med 

undersökningen från statens medieråd. Av kommentarerna från eleverna under 

undersökningstillfället tolkade flertalet av eleverna ”Ibland” som då och då under 

en och samma dag och ”Ja, ofta” som hela eftermiddagen. Många kommenterade 

också att svarsalternativ ”Ja, ofta” borde ersatts av ”Alltid”.  

 

 

Figur 1. Enkätfråga: Spelar du på dator/surfplatta/telefon hemma?  
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Vidare frågades hur ofta eleverna upplever att de själva använder digital teknik 

som datorer och surfplattor i matematikundervisningen. Denna fråga (Figur 2) var 

också sluten och kunde besvaras med sex olika alternativ.  

 
Figur 2. Enkätfråga: Använder du dator eller surfplatta någon gång under matten? 

 

Med tanke på tillgängligheten av digital utrustning i skolan ville jag veta i vilken 

utsträckning de tyckte att de fick tillgång till dator och surfplatta själva eller delade 

med en klasskamrat. Här visar resultatet en övervägande upplevelse (nästan 90 %) 

av god tillgång till datorer eller surfplattor (Figur 3).  

Figur 3. Enkätfråga: Har du dator/surfplatta för dig själv eller delar du med en kompis? 
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För att få syn på hur interaktionen mellan elever och lärare fungerar i samband 

med att eleverna använde datorer och surfplattor i matematikundervisningen 

frågade jag eleverna om de visste ifall läraren kunde se deras resultat. På denna 

slutna fråga (Figur 4) svarade 43,1% av eleverna ”Vet ej”. När jag sedan gick 

vidare och undrade om läraren diskuterade resultatet med eleven blev det 

sammanlagda positiva svaren 74,9% (Figur 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Enkätfråga: Kan läraren se ditt resultat/det du har gjort? 

 

 
Figur 5. Enkätfråga: Pratar läraren med dig om det du gör på datorn/surfplattan? 
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För att se hur eleverna uppfattar att programmens innehåll hänger ihop med den 

övriga matematikundervisningen fick de ta ställning till ett påstående (Figur 6). 

Lite drygt hälften av alla eleverna, 61,5% svarade positivt på frågan. 

 

 
Figur 6. Enkätfråga: Innehållet i programmet hör ihop med det du jobbar med i 

matteboken.  

 

 

På frågan vilket eller vilka sorters program eleverna använde under 

matematiklektionerna svarade eleverna med att fritt namnge de program de 

använde, varför jag presenterar det i en frekvenstabell nedan (Figur 7). 

Sammanställningen av resultatet visade att det var några få program som de flesta 

eleverna använde. Programmen finns också kort beskrivna i bilaga 2. Elevspel hade 

78,2% av eleverna använt varefter det var ett stort hopp ner till Skolplus som 31% 

av eleverna använt. Sedan följer en hel del program, som var mindre frekventa. De 

ljusblå och lila staplarna visar program som övar färdighetsträning i enlighet med 

en behavioristisk lärandeteori genom enkla digitala spel där eleven avancerar uppåt 

i nivåerna (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  De mörkblå är läromedelsprogram 

som presenterar och förklarar delar av matematikämnet genom flera olika 

representationsformer. Dessa program stämmer väl överens med den 

sociokulturella synen på hur lärande bäst sker (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). En 

klass hade tillgång till ett digitalt läromedel, Gleerups matematikbok, markerat med 
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mörkblå färg, som de precis hade börjat använda vilket resulterade i 10,9% av 

totalen. 

 

 
 

Figur 7. Enkätfråga: Vilket eller vilka program använder du?   
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6.2 Vad anser eleverna om användandet 

Med hjälp av flera olika alternativ fick eleverna tala om vad de anser om de 

program de använt. Frekvenstabellen nedan (Figur 8) visar att eleverna är 

övervägande positiva, även om eleverna har fått ange flera ord i sina svar. De gröna 

staplarna representerar positiva ord och de röda staplarna representerar negativa ord. 

Den upplevda svårighetsgraden på spelen, markeras med blå och orange stapel. 

 

 

Figur 8. Enkätfråga: Hur tycker du att programmen är? 
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På frågan: Hur tycker du programmen är? gavs möjligheten att kombinera olika 

svarsalternativ eller bara ange ett. 70% av eleverna valde att kombinera två eller 

flera svar. Vanligast var att kombinera två eller tre av de positiva orden från figur 8. 

Kombinationen mellan Bra/Roliga och att spelen upplevdes som Enkla var 

vanligast förekommande (Figur 9). 

 

 
 Figur 9. Kombinationer av svar på frågan: Hur tycker du programmen är? 
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Elevernas upplevelse om ifall användningen av programmen på dator eller 

surfplatta ger matematiska kunskaper visas i den öppna frågan i figur 10 nedan. 

Även om frågan besvarades med fritext var svaren ändå samlade till några få 

varianter som visas i figuren nedan. De sammanlagda positiva svaren visar att en 

övervägande del av eleverna upplever att användandet av programmen ger 

matematiska kunskaper. 

Figur 10. Enkätfrågan: Lär du dig matte när du använder de programmen? 

 

Påståendet i den slutna frågan om eleverna känner att de blir bättre på matematik 

när de använder dator eller surfplatta (Figur 11) visar att Ja-svaren åter dominerar. 

 
Figur 11. Enkätfrågan: Jag blir bättre på matte av att använda dator eller surfplatta? 
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Den öppna frågan med fritextsvar om vad eleverna anser om användningen av 

dator eller surfplatta under matematiklektionen redovisas i figur 12. Den 

övervägande andelen har svarat med ord som ”bra”, ”kul” och ”roligt”, men det 

fanns också mer preciserade svar som: ”Bra för jag lär mig mycket” eller ”Bra för 

man får välja svårighetsgrad själv”. Några varianter på ”Kul men vi gör det för 

sällan” står för 9,6% av de positiva svaren. Sammantaget är ändå de positiva 

svaren var övervägande. Bland de negativa svaren dominerar ”Tråkigt för det är 

samma hela tiden” och ”Börjar bli tråkigt”. Några skriver också negativa 

kommentarer som kan härledas till att tekniken inte alltid fungerar.  

 

 

Figur 12 - Vad tycker du om att använda dator/surfplatta på mattelektionen? 
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 Ett övervägande positivt resultat totalt blev det på frågan om eleverna känner sig 

nöjda efter att de har arbetat med dator eller surfplatta (Figur 13). Denna öppna fråga 

besvarades utan variation i inledningsorden (Ja, Oftast, Ibland, Nej, Vet ej) och är 

grupperade därefter, däremot följde ibland intressanta förklaringar till varför. ”Ja” var 

den kategori som oftast (till 90%) svarade med enbart det ordet, men det fanns några 

som utvecklade sig. ”Ja och det är viktigt för man känner att man har lärt sig mycket!” 

samt ”Ja när jag kör svårare matte än man ska” är exempel på elevernas svar. Bland 

de som svarat ”Oftast” fanns denna och några liknande förklaringar: ”Oftast, men inte 

när man har larvat sig”. Även de som svarat ”Ibland” hänvisar till lärandet fast de 

antyder att det inte sker lika ofta. Exempel ur denna kategori är, ”Ibland men bara när 

jag lärt mig nått nytt” och ”Ibland ifall jag har jobbat bra känner jag mig nöjd annars 

inte”. Bland de som har svarat negativt fanns inte så många kommentarer utan 

eleverna har ofta svarat med enbart ordet ”Nej”. De kommentarer som dock fanns var 

av detta slag: ”Nej, jag kunde ha lärt mig mera i en mattebok”.  

 

Figur 13. Enkätfrågan: Känner du dig nöjd efteråt när du jobbat med dator/surfplatta? 

 

Frågan där eleverna uppmanades att skriva tre saker som är bättre med dator eller 

surfplattan än den vanliga matematikboken, gav väldigt många svar. Resultatet 

presenteras i en frekvenstabell nedan (Figur 14). Den största kategorin har jag kallat 

Enklare att svara. Denna visar elevernas vanligaste svar: ”Det går enklare att 
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svara”, ”Snabbare att svara”, ”Man behöver inte skriva svaret för hand”, ”Bara 

klicka!!!” och ”Slipper att räcka upp handen”. Eleverna svar visar att enkelheten, 

motoriskt sett, med den digitala tekniken uppskattas. Ryan (2012) menar att det finns 

stora fördelar med att inte behöva konsentrera sig på fin motoriken i att skriva svar 

utan kunna fokusera på matematiken. Kategorin Roligare innehåller i stort sett två svar, 

nämligen Roligare och Kul, men var inte vidare definierade.  

I Varierande svårighetsgrad har eleverna gett kommentarer som ”Man får 

bestämma svårighetsgrad själv”, ”På plattan finns olika svårighetsgrader” 

och ”Paddan har olika svåra uppgifter”. Här har eleverna framhållit en sak, men inte 

graderat den. I kategorin, Enklare uppgifter, har eleverna talat om svårighetsgraderna, 

men gjort graderingen att de valde de enklare uppgifterna. ”Det finns många olika tal 

att välja och de enkla är bra för de är inte så jobbiga” är exempel på svar från några 

elever. Andra elever i samma kategori skriver ”Inte så svårt som i boken”, ”Enklare 

saker att lära sig” och ”Enkla snabba uppgifter”. De enklare uppgifterna i 

programmen tyder på en behavioristisk syn där helheten delas upp i mindre delar och 

som på sitt sätt är enklare och mer direkta. (Lundgren, 2014). 

Svaren i kategorin Spela spel kom från eleverna som framhöll att ”Man får spela 

spel” och ”Spela och levla” var det som gjorde att dator eller surfplatta var bättre. 

Lantz-Andersson & Säljö (2014) skriver att många spel med behavioristisk syn lockar 

spelaren med att det är enkelt att avancera och att de är mer underhållande än lärande. 

Direkt feedback innehåller svar där eleverna skrev ”Man får resultatet 

snabbare”, ”Rött när det blir fel” och ”Rättas på en gång”. Utöver de kategorier som 

jag har beskrivit fanns några mindre kategorier med färre eller några få kommentarer i 

varje. Dessa har jag även här namngett utifrån elevens svar för att det skall framgå 

vilket innehåll kategorin representerar, se tabellen nedan (Figur 14). 
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Figur 14. Enkätfrågan: Kan du skriva tre saker som är bättre med dator/surfplatta än din 

vanliga mattebok? 
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Den sista frågan i enkäten ställdes som en motsats till den förra frågan. Här 

uppmanades eleverna att skriva tre saker som den vanliga matematikboken var bättre 

på, än dator eller surfplattan. Även denna fråga, liksom förra besvarades med fritext 

och redovisas i en frekvenstabell (Figur 15). Den största kategorin kallade jag Enkel 

och inget strul. Detta var de samlade resultaten av elevernas svar som tyckte att den 

vanliga matematikboken var enkel och mer tillgänglig än dator eller surfplatta. 

Kommentarer som ”Enklare att komma åt”, ”Snabbare att komma igång 

med”, ”Tappar inte internet” och ”Behöver inte laddas” är argument de för fram.  

Nästan lika stor var nästa kategori Bättre förklaringar. I denna kategori har jag 

samlat de svar som framhåller matematikbokens tydligheter. Här finns kommentarer 

som ”Matteboken har roligare övningar och bättre förklaringar”, ”Boken förklara så 

man förstår vad man skall göra”, ”Genomgångarna i boken är bättre för de finns” 

och ”Boken är roligare och bättre att jobba med”. Dessa svar visar på en bredd av 

representationsformer som används på ett sociokulturellt sätt vilket medför att flera 

skall hitta det sätt de förstår och lär sig på (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). 

I kategorin Ingenting, fortfarande matte samlades resultaten av de som inte kom på 

några fördelar med matematikboken men som ändå motiverade svaren. Det eleverna 

skrev var till exempel, ”Ingenting är bättre det är fortfarande matte”, ”Det är 

ingenting som är roligt med matte eller boken” och ”Boken är tråkig för det är matte”.  

Kommentarerna i kategorin, Skriva för hand fanns svar som att det är bra med 

matematikboken för att ”Man får skriva för hand”, ”Lära sig skriva för hand” 

och ”Öva på sin handstil”.  

De elever som svarat att matematikbokens Varierande uppgifter var en fördel gav 

svar som, ”Boken har mera varierade uppgifter”, ”Flera olika uppgifter”, ”Man kan 

göra andra saker också” och ”Man lär sig olika saker på samma ställe”.  Även denna 

kategori svar visar på den sociokulturella synen som förordar simulering av varierande 

representationsformer för lärande (Grevholm, 2012). Eleverna som i sina svar har 

graderat matematikbokens svårare variationer har fått bilda en egen kategori, Svårare 

uppgifter. Eleverna har då till exempel svarat att ”I boken finns olika uppgifter med 

mera utmaning” och ”Man blir inte lat av matteboken”, ”för där finns så man kan 

jobba svårt också”. En grupp elever har svarat att bokens uppgifter är mer relevanta 

för dem. Svaren från dessa samlades i kategorin Anpassade uppgifter. Deras 

kommentarer var till exempel ”I boken är uppgifterna mer anpassade för oss elever” 

och ”Uppgifterna passar oss bättre”. De som inte motiverat sitt svar skrev utan 

undantag Vet ej (egen kategori). 
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Figur 15. Enkätfrågan: Kan du skriva tre saker som är bättre med din vanliga mattebok 

än dator/surfplattan? 
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6.3 Sambandet mellan hur elevernas uppfattar och vad anser om undervisning 

med digital teknik. 

Framförallt tre samband framstod som centrala och med utgångspunkt från 

undersökningens svar och de tre lärande teorierna som tolkning av analysen, 

redovisas dessa nedan. 

6.3.1 Frekvens, antal program och inställningen 

I resultaten kunde ses ett samband, mellan hur ofta eleverna använder digital 

teknik (se figur 2) och hur många och olika program de använder (se figur 7), som 

resulterar i hur många som är positiva till att använda digital teknik i 

matematikundervisningen (se figur 12).  

De elever som svarat att de använde digital teknik mer frekvent, en eller två-tre 

gånger i veckan, svarade också att de hade använt flera olika sorters program. 

Denna grupp har använt sig av både spel och läromedel. Spelen är färdighetsträning 

av olika matematiska innehåll på ett effektivt och underhållandevis som stämmer 

väl överens med Lantz-Andersson & Säljö (2014) beskrivning av hur 

behaviorismen är synlig i dagens digitala teknik. Läromedlens varierande av olika 

representations former och visualisering visar på en sociokulturell anknytning 

(Lantz-Andersson & Säljö, 2014). De elever som däremot hade en lägre frekvens 

på användandet av digital teknik, någon gång i månaden, svarade att de använde 

färre program, dessa var enbart spel kategoriserade som behavioristiska (Lantz-

Andersson & Säljö, 2014).  

Förutom detta samband har gruppen med frekventare användning och fler olika 

program procentuellt fler som är positivt inställda till att använda digital teknik i 

matematikundervisningen. Omvänt gäller i den andra gruppen med lägre frekvens 

och färre program, då de har färre positiva. Detta tyder på att användandet liksom 

Lantz-Andersson & Säljö (2014) framhåller måste optimeras för att lärandet genom 

tekniken skall ske. Att enbart öka frekvensen och inte antalet olika program gav 

också färre positiva. Ett frekventare användande av digital teknik innebär att antalet 

program att variera mellan behöver öka och tillgodose olika sorters lärande för att 

eleverna fortfarande skall uppskatta programmen. Om antalet program är få och 

liknande verkar det heller inte bli fler som uppskattar dem även om de används 

med längre mellanrum. 
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Då variationerna av programmen totalt sett är få är det inte konstigt att eleverna 

svarat ”Det är tråkigt att jobba med plattorna för vi kör samma hela tiden” (se 

figur 12). Detta ligger också till grund för att många, nära 40%, har svarat att 

programmen de använder på dator eller surfplattan inte hänger ihop med den 

ordinarie undervisningen (se figur 6). Grevholm (2012) hävdar att 

matematikutvecklingen grundas i variation av olika representationsformer och 

träning av flera kognitiva områden. Istället för att variera olika sätt att träna på och 

fördjupa ett och samma område, visar eleverna på att variationen under en lektion 

kan ligga i att jobba inom olika matematiska områden. 

6.3.2 Enkelt, bra och snabbt 

De flesta eleverna är positiva till att använda digital teknik i 

matematikundervisningen (se figur12) men jag kan också se en tydlig koppling till 

att många av de positiva eleverna också har svarat att de uppskattar att programmen 

är enkla (se figur 8 och 9). Kombination positiva ord (”bra”, ”kul” och ”roligt”) 

och beskrivningar som ”lätt” och ”enkel” förekommer ofta i kommentarerna, 

exempelvis ”Bra för dom programmen är enkla” (figur 12). Eleverna framhåller på 

olika sätt i sina svar, att de uppskattar att programmen är enkla eller att de väljer 

enkla nivåer. På frågan vad som är bättre med dator eller surfplatta (se figur14) 

svarade eleverna exempelvis ”Jobba med plattan är bra för man får välja själv å 

då väljer ja lätta”. Detta föranledde mig att titta lite närmre på hur programmen 

fungerade och i bilaga 2 finns en enkel beskrivning av de program som nämns i 

undersökningssvaren. De program eleverna använde var med två undantag endast 

färdighetsträning förpackade som spel. Lantz-Andersson & Säljö (2014) menar att 

denna typ av program, med sina drillningsövningar, har ett behavioristiskt sätt och 

en utgångspunkt i att automatiskt överföra kunskap från tekniken till eleven. Detta 

arbetssätt är på intet sätt nytt utan digital teknik har här endast ersatt 

pappersvarianten av färdighetsträning. I elevernas svar framkommer att den direkta 

”feedback” dessa sorters program ger uppskattas. ”När man gör fel syns det snabbt 

för det blir rött” (figur14). Detta sätt att utan omsvep eller förklaring kategorisera 

ett svar som rätt eller fel är också typiskt behavioristiskt (Lantz-Andersson & Säljö, 

2014).  
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6.3.3 Interaktion eller osynliga lärare 

En interaktion mellan elever och lärare, då resultaten av arbetet på dator eller 

surfplatta diskuteras, är något som de flesta elever uttrycker sker (se figur 5). 

Lärande och insikter som sker genom samarbete och diskussion med omgivning 

visar på ett sociokulturell tänkande (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Det som 

däremot förbryllade var att hälften av eleverna svarade att de inte vet om läraren 

kan se deras resultat (se figur 4). Detta skulle kunna tolkas som att eleverna inte vet 

om programmet kan lagra resultaten så att läraren kan se dem i efterhand. I sådana 

fall innebär det också att eleven inte har blivit informerad av läraren om denna 

möjlighet eller att det inte har kommit upp i samtalen med läraren. En annan 

möjlighet är att eleverna tolkar att läraren inte ser deras resultat, när det sker, för att 

de inte finns i närheten rent fysiskt och kan se på skärmen vad eleven gör. En mer 

tillbakadragen och passiv roll för läraren menar Lantz-Andersson & Säljö (2014) 

att flera forskningsslutsatser kommer fram till, när undervisningen sker med digital 

teknik. Denna passiva lärarroll, där eleven får en mer upptäckande och aktiv roll i 

undervisningen, tyder på en konstruktivistisk syn (Lantz-Andersson & Säljö). 

Lämnas eleverna mer själva att lista ut hur programmen fungerar och vad de skall 

lära sig bygger det på att programmen är uppbyggda på det sättet. Förstår eleverna 

inte varför de inte gör rätt, finns risken att de fortsätter göra samma misstag och 

lärandet uteblir. Interaktionen tyder dock på att lärarna har en sociokulturell 

grundsyn, där lärandet sker i samspelet, men att den inte används fullt ut i hela 

undervisningen. 

 

7. DISKUSSION  

7.1 Resultatdiskussion 

Eleverna upplever att de behärskar användningen av digital teknik (Skolverket, 

2016) rent generellt, för det är något naturligt och vanligt för dem att röra sig i 

digitala miljöer. Trots det är användningsområdet i matematikundervisningen 

ganska begränsat till några få program för de flesta eleverna. Programmen visade 

tyvärr heller inte upp någon variation av olika användningsområden eller 

representationsformer. Lingefjärd (2011) och Ryan (2012) framhåller just att denna 

variation av användningsområden är den stora vinningen med användningen av 

digital teknik i matematikundervisningen. Sambandet mellan vilken frekvens 
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användandet har och antal program, som eleverna använder, mynnar ut i hur stor 

del av eleverna som är positiva. Elevernas olika svar målar en bild av hur arbetet 

med den digitala tekniken ser ut under matematiklektionerna. Det framkommer 

tydligt vad eleverna tycker är bra och dåligt, samtidigt som de har önskemål om att 

jobba med datorer och surfplattor på andra sätt. Däremot verkar inte eleverna veta 

vilka möjligheter som finns med digital teknik inom matematikundervisningen. 

Liksom tidigare studier (Vanhanen & Johansson, 2016; Li, 2007) har visat att 

eleverna själva önskar mer varierat användande av digital teknik, ligger svaren från 

denna undersökning i samma linje. Begränsningen av användandet beror troligtvis 

på att undervisande lärare inte behärskar den digitala teknikens möjligheter eller 

har lagt ner tid på att utforska och tänka efter hur den ska passar in i 

undervisningen på bästa sätt. Lingefjärd (2011) och Turkkan & Franssons (2014) 

undersökningar pekar på att det krävs lärare med kunskap om digital teknik och 

dess olika användningsområden för att matematikundervisningen skall bli effektiv.  

Färdighetsträning genom enkla spel var det eleverna i undersökningen nästan 

uteslutande övade på i de program de använde. Detta framhåller Ryan (2012) är ett 

bra sätt att fokusera kraften på att öva matematik, istället för att mycket av kraften 

läggs på den finmotoriska delen. Att färdighetsträning genom enkla spel uppskattas 

även av eleverna i undersökningen, är det ingen tvekan om. Alternativet att träna 

specifika matematiska uppgifter i matematikboken eller på lösa papper, är något 

eleverna uttrycker fortfarande finns, men inte alltid uppskattas. Linderoth & Heath 

(2012) är dock kritiska till spel där spelaren enkelt klättrar uppåt i nivåerna, som ett 

spel presenterar. De menar att det fungerar på samma sätt som en curlingförälder. 

Det förväntade lärandet är inte en förutsättning för att kunna klättra uppåt, utan 

något som är inbyggt i spelet. Några elever uttryckte att det bästa med de enkla 

programmen var att de fick ”Spela och levla”. Då det stora antalet elever uttrycker 

att de själva väljer enkla nivåer eller program tyder på det Ryan (2012) säger, 

nämligen att denna sorts spel attraherar eleverna. Linderoth & Heath (2012) menar 

att spelen stärker självkänslan hos eleverna, att de lärt sig. Detta kan vara en 

förklaring till varför så många elever dras till enklare spel. Även om 

färdighetsträningen är effektivare med denna sorts program (Ryan, 2012) behöver 

inte alla elever så enkla uppgifter. Några elever har svarat att de vill ha och antar 

större utmaningar men jag misstänker att det är långt fler som väljer en enklare väg 

för att det får dem att känna sig bättre. För de elever på mellanstadiet som 

fortfarande behöver en större mängd färdighetsträning, har dålig finmotorik och 
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inte har bra självkänsla när det kommer till matematik, är dock dessa program 

perfekta med sin behavioristiska grundton. 

De farhågor som Lantz-Andersson och Säljö (2014) ser med minskad 

interaktion i matematikundervisningen innehållande digital teknik grundar sig i att 

forskningen samtidigt säger att interaktionen ger bra resultat på lärandet. 

Interaktionen mellan lärare och de elever som deltagit i undersökningen sker vid 

andra tillfällen än i samband med användningen av datorer eller surfplattor. 

Tekniken i sig är inte det som ger ett bättre resultat, det är hur läraren väljer att 

använda den i undervisningen (Hillman och Säljö, 2014) tillsammans med 

interaktionen mellan lärare och elever. Min undersökning tyder på viss 

inkonsekvens i hur undervisningen bedrivs och på vilka grunder den står. 

Programmen som används av eleverna i denna undersökning är av typen färdighets-

träning, med en grund i den behavioristiska teorin. Lärarna verkar uppvisa en 

mindre central och tillbakadragen roll under användandet av digital teknik vilket 

för tankarna till konstruktivism, då eleverna själva skall upptäcka och utforska. 

Samtidigt sker en interaktion mellan lärare och elever vid andra tillfällen som 

indikerar ett sociokulturellt perspektiv. Jag anser att det går att plocka bitar från de 

olika lärandeperspektiven, men det är då viktigt att läraren sätter ihop dem till en 

fungerande helhet. Lingefjärd (2011) och Berg Marklund (2015) argumenterar båda 

för att lärarens roll är att hantera den digitala tekniken, som skall ingå i 

undervisningen, på ett sätt så att eleverna uppfattar vad de lärt sig. Elevernas svar 

visar på en uppskattning av användandet av tekniken under matematiklektionerna 

och att programmen är ett roligt inslag, men de visar också på att den ofta inte är en 

integrerad del av lektionen.    

   Undersökningen är tänkt som en grund, ett avstamp för en fortsatt utveckling 

baserat på generaliseringen av stickprovet hur eleverna uppfattar användandet av 

digital teknik under matematikundervisningen. Denna kan sammanfattas som 

övervägande positiv men med stor potential att kunna bli ännu bättre. Det jag ser är 

att det finns brister och avsaknaden av fler användningsområden för digital teknik i 

matematikundervisningen, som till exempel visualisering. Eleverna är till största 

delen nöjda med det som sker i undervisningen men visar också att de vill mera. De 

är dock inte medvetna om vilka olika möjligheter som finns. Sammantaget gör 

detta att jag blir tveksam till om lärarnas kompetens eller tidstillgång är tillräcklig 

rörande digital teknik. Flera av de områden där tekniken verkligen kommer till sin 

rätt saknas och skulle kunna lyfta eleverna ytterligare. 



  Malin Yngström 

36 

 

7.2 Metoddiskussion 

Enkätfrågor, som skall svara på forskningsfrågor som mina, kan formuleras på 

många sätt. Utmaningen var att eleverna, i varierande ålder och läskunnighet, inte 

kunde få enkätfrågor med en text och ett språk som är så preciserat som jag från 

början önskat. Givetvis skulle mer ingående och preciserade svar kunna fås om 

valet av undersökningsmetod varit en annan, men då jag var ute efter att kunna ge 

en generell bild av situationen på svenska skolor är enkäter att föredra (Bryman, 

2011). Efter de omarbetningar och test som jag gjorde blev jag ändå nöjd med de 

slutgiltiga frågorna som jag tycker svarar mot mina forskningsfrågor och mitt syfte.  

Min enkätundersökning blev mer omfattande och rikt än jag planerat med från 

början vilket har lett till att den upplevdes som något svårhanterligt inom min 

tidsram. Detta har i sin tur påverkat resultat och analysarbetet av min undersökning. 

Jag har till exempel i denna uppsats framhållit de samband jag tydligast sett, men 

det kan säkert diskuteras om det inte finns fler att finna om tiden för analysen varit 

en annan. Att kategorisera elevernas svar i undersökningen för att sedan i analysen 

tolka dem utifrån de tre lärande teorierna tyckte jag inte var helt enkelt för att det 

skedde i flera steg. Svaren var på sätt och vis mer varierande än jag från början 

tänkt mig i de öppna frågorna då många olika ord ändå syftade på samma saker. 

Detta sätt att se på hur undervisningen ser ut nu kan säkert uppfattas som att ta 

en omväg till skillnad från att fråga lärarna men har varit mycket mera spännande. 

7.2.1 Bortfall 

I min studie besökte jag till tolv klasser och presenterade mig och frågade om de 

kunde tänka sig att delta i min enkätundersökning. Det totala antalet tillfrågade 

elever var 257 och av dessa fick jag in 239 enkäter med svar. I bortfallet på 18 

elever är de elever inräknade som inte ville delta och ett par som sa sig vilja delta 

men som inte svarade på ett tillbörligt sätt eller avbröt. Detta blir ett bortfall på 7%, 

vilket jag är väldigt nöjd med.  

7.2.2 Validitet och reliabilitet 

God validitet innebär att det finns en trovärdighet för forskaren genom att 

undersökningen tittar på det den ska, har tagit hänsyn till etiska aspekter samt att 

tolkningen av enkätsvaren görs på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Detta innebär att 

frågorna i enkäten är rätt ställda, så de kan ge svar på mina forskningsfrågor och att 
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de är rätt tolkade. Detta hade jag med mig vid utformningen av frågorna, 

genomförandet, resultat- och analysarbetet. Frågorna diskuterade jag med flera 

lärare under tiden som jag utformade dem. Jag testade också frågorna på tre elever 

som var i rätt åldrar för att se hur de uppfattade frågorna och om de förstod orden. 

Detta har jag tidigare tagit upp i stycket 5.3. I sammanställningen, inför och i 

analysarbetet utifrån de tre lärandeteorierna har jag läst undersökningssvaren vid 

flera tillfällen och kritiskt kontrollerat hur jag har grupperat och analyserat dem för 

att se till att jag inte har tolkat svaren på fel eller olika sätt. 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabiliteten om hur bra resultatet 

överensstämmer med verkligheten och hur pålitligt det är. Pålitligheten kan ses 

genom att svaren på frågorna inte har för stor spridning utan att de är samlade. I 

undersökningen var svaren grupperade i större samlingar med endast några spridda 

svar på de öppna frågorna. Detta tolkar jag som att undersökningen har en god 

reliabilitet då jag menar att detta stickprov generellt stämmer för hur det ser ut på 

många skolor runt om i Sverige. 

7.2.3 Felkällor i undersökningen 

I citaten som kommer från elevernas svar i enkätundersökningen har jag rättat 

enkla stavfel, som till exempel dubbelteckning och stor bokstav. Läsbarheten ökade 

visserligen något men framförallt gjorde detta att jag kunde koncentrera mig på rätt 

saker när jag skrev texten då ordbehandlingsprogrammet naturligtvis markerade 

alla stavfel. Jag har dock inte ändrat ord eller ordföljd i citaten. 

En klass hade alldeles nyligen fått tillgång till ett digitalt läromedel. De hade 

dock inte börjat använda detta fullt ut, utan enbart tittat lite i programmet och 

provat någon uppgift. Däremot har eleverna i den klassen tagit med den som ett 

program de använt.  

7.3 Fortsatta studier  

Undersökningen har visat att det finns en stor utvecklingsmöjlighet i den 

matematikundervisning som nu bedrivs. Inom en snar framtid kommer det också 

ske en ökning av antalet skolor som går över från fysiska matematikböcker till 

enbart digitala läromedel. Vad innebär det totala användandet av digital teknik i 

klassrummen för matematikundervisningen? I hur stor utsträckning är det lämpligt 

att använda digital teknik, finns det en gräns?    
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BILAGA 1 

 

Bilaga 1: Undersökningens frågor och svarsalternativ i programmet Socrative. 

 

1. Använder du dator/surfplatta någon gång under matten? 

- Ja, varje lektion. 

- Två-tre gånger i veckan. 

- En gång i veckan. 

- Varannan vecka. 

- Någon gång i månaden. 

- Nej, aldrig 

 

2. Har du dator/surfplatta för dig själv eller delar du med en kompis? 

- Alltid själv. 

- Ofta själv, men delar ibland med kompis. 

- Delar ofta, men ibland själv. 

- Delar alltid med en kompis. 

 

3. Vilket eller vilka program använder du? (fritext) 

 

4. Lär du dig matte när du använder de programmen? (fritext) 

 

5. Hur tycker du att programmen är? 

- Roliga 

- Tråkiga 

- Spännande 

- Sega 

- Dåliga 

- Enkla 

- Svåra 

- Bra 

- För korta 

- För långa 

 

6. Innehållet i programmet hör ihop med det du jobbar med i matteboken? 
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- Ja/sant 

-Nej/falskt 

 

7. Vad tycker du om att använda dator/surfplatta på mattelektionen? (fritext) 

 

8. Spelar du på dator/surfplatta/telefon hemma? 

- Ja, ofta 

- Ibland 

- Aldrig 

 

9. Jag blir bättre på matte av att använda dator/surfplatta? 

- Ja/sant 

- Nej/falskt 

 

10. Känner du dig nöjd efteråt när du har jobbat med dator/surfplatta? (fritext) 

 

11. Kan läraren se ditt resultat/det du har gjort? 

- Ja  

- Nej 

- Vet inte 

 

12. Pratar läraren med dig om det du gör på datorn/surfplattan? 

- Ja, alltid. 

- Ja, ibland. 

- Nej, aldrig. 

 

13. Kan du skriva tre saker som är bättre med dator/surfplattan än din vanliga 

mattebok? (fritext) 

 

 

14. Kan du skriva tre saker som är bättre med din vanliga mattebok än 

dator/surfplattan? (fritext) 
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BILAGA 2 

 

 

Bilaga 2: Beskrivning av programmen som nämns i undersökningen.  

 

Elevspel.se Ett gratisprogram med färdighetsträning i olika nivåer. 

Kategoriserad som behavioristiskt  

Skolplus.se Ett program med färdighetsträningar i lite olika nivåer. Skolan 

måste köpa en licens. Kategoriserad som behavioristiskt 

Nomp.se Ett gratisprogram som ger färdighetsträning i olika nivåer och 

årskurser. Läraren kan följa elevernas utveckling genom en 

egen inloggning. Kategoriserad som behavioristiskt 

Gleerups 

matematikbok 

Ett digitalt läromedel. Skolan måste köpa en licens. 

Kategoriserad som sociokulturell 

 

Zcooly.se 

 

 

Ett program med färdighetsträningar i lite olika nivåer. Läraren 

kan ge eleverna uppdrag och följa resultaten. Skolan måste 

köpa en licens. Kategoriserad som behavioristiskt 

Mundo.se Ett program med färdighetsträningar i lite olika nivåer. Läraren 

kan följa elevernas resultat. Skolan måste köpa en licens. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

Mattemästaren.se Ett program med färdighetsträningar i olika nivåer. Utgiven av 

företaget som ger ut Matematikboken Safari. Skolan måste 

köpa en licens. Kategoriserad som behavioristiskt 

Mathplayground. 

com 

Ett gratisprogram med färdighetsträning i olika nivåer. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

Webbmagistern.se Ett gratisprogram med färdighetsträning i olika nivåer. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

Multiplication.com Ett gratisprogram med färdighetsträning i olika nivåer. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

Kunskapshubben.se En webbsida där olika matematikområden förklaras visuellt 

genom korta filmer. Kategoriserad som sociokulturell 
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10 monkeys.com Ett program med färdighetsträningar i lite olika nivåer. Läraren 

kan följa elevernas resultat. Skolan måste köpa en licens. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

Flygande-mattan.se Ett program med färdighetsträningar i lite olika nivåer. Läraren 

kan följa elevernas resultat. Skolan måste köpa en licens. 

Kategoriserad som behavioristiskt 

 


