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Sammanfattning 
 
Datorer, mobiltelefoner och iPads är exempel på digitala verktyg som används dagligen i samhället och 
skolan är inget undantag. Tidigare forskning beskriver att attityder, normer och upplevelser hos den 
enskilda läraren har stor betydelse för valet av digitala verktyg. Syftet med vår studie är att öka 
kunskapen om förutsättningarna för lärarens användning av digitala verktyg i 
matematikundervisningen i årskurs 4-6. Vilka yttre och inre faktorer upplever läraren existerar? Hur 
beskriver och motiverar läraren sina val mellan traditionella eller digitala verktyg? För att svara på 
frågorna använde vi intervjuer som konstruerades med utgångspunkt från Theory of planned 
behavior. Vår studie indikerar att det är fler yttre än inre faktorer som påverkar lärarens användning 
av digitala verktyg, varav fler underlättar än hindrar användandet. Resultaten är komplexa och 
svårtolkade men vi drar slutsatsen att framtiden för användning av digitala verktyg i 
matematikundervisningen ser ljus ut. 
 
 
Nyckelord: Theory of planned behavior, Matematik, Attityd, Subjektiv norm, Upplevd 
beteendekontroll 
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1. Inledning 

Samhället blir alltmer digitalt anpassat och intresset för digital teknik ökar. I och med denna ökning, 

har det inom skolan satsats på att ligga i framkant gällande digitala verktyg i undervisningen 

(Skolverket, 2013). Det publiceras många läromedel inom matematik baserat på digitala verktyg, men 

enligt Skolverket (2013) är användningen av dessa verktyg begränsade. Trots en ökning av 

användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen nämner Skolverket (2016) att 

användningen är märkbart mindre i jämförelse med de andra ämnena. Ett av syftena i matematik är 

att eleverna ska utveckla sina kunskaper inom användning av digitala verktyg för att kunna göra 

beräkningar, presentationer och undersöka problem (Skolverket, 2011). För att syftet skall uppnås är 

det enligt oss självklart att digitala verktyg måste förekomma i matematikundervisningen.  

        Vi observerade under vår verksamhetsförlagda undervisningsperiod (VFU) att användningen kan 

bero på olika anledningar, till exempel träffade vi en lärare med negativ attityd gentemot digitala 

verktyg. Attityden berodde enligt läraren på en känsla av inkompetens. Den negativa attityden 

uppfattades ha en avgörande roll till varför läraren inte använde sig av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Vi observerade även att förutsättningarna skilde sig från skola till skola. 

Detta är även något Skolverket (2016) nämnt, att skolor har olika förutsättningar för användning av 

digitala verktyg. Uluyol och Sahin (2016) förklarar att oavsett om det finns eller inte finns 

förutsättningar för användandet av digitala verktyg i form av datorer, surfplattor, smartboards, 

smarttelefoner och så vidare har läraren en stor påverkan på det slutgiltiga beslutet om digitala 

verktyg ska användas eller inte. Vad är det då som påverkar läraren? Vilka yttre och inre faktorer samt 

dess anledningar påverkar lärarens beslut till användningen?  

        Trots att många lärare har en positiv attityd gentemot digitala verktyg inom matematiken finns 

det hinder som försvårar deras användande, för att underlätta för lärarna är det viktigt att dessa 

hinder identifieras. Först när vi identifierat anledningarna till lärares beslut om att använda digitala 

verktyg kan vi öka användningen i klassrummet (Pierce & Ball, 2009; Teo, Zhou & Noyes, 2016). Vi 

blev därav intresserade av hur förutsättningar ser ut för lärares användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen i årskurs 4-6 och vill därmed öka kunskapen om dessa. Därför valde vi att 

utföra en kvalitativ studie där vi undersökte yttre och inre faktorer samt deras anledningar, via 

intervjuer med lärare om deras användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. 
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2. Arbetets syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om förutsättningarna för lärares användning av digitala 

verktyg i matematikundervisningen i åk 4-6. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka yttre och inre faktorer upplever lärare påverkar deras användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

• Hur beskriver lärare anledningar till faktorerna som påverkar deras användning av digitala 

verktyg i matematikundervisningen?  

 

Studien utgår från lärares yttre och inre förutsättningar som påverkar deras användning av digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Med yttre faktorer menar vi faktorer som inte är sprungna ur 

individen, alltså händelser som påverkar läraren utifrån. Exempel på dessa är satsningar inom digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Inre faktorer är faktorer som är sprungna ur individen. Exempel 

på dessa är känslor som välbefinnande och autonomi. 
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3. Bakgrund 
 

Nedan presenteras först användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen i Sverige ur ett 

historiskt perspektiv, därefter presenteras en nulägesrapport gjord av Skolverket och till sist tidigare 

forskning från andra länder.        

 

3.1 Användningen av digitala verktyg i Sverige 

Tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen är långt ifrån ett nytt fenomen i Sverige enligt 

Jönsson och Lingefjärd (2012). Användningen av dessa hjälpmedel gjorde intåg redan i slutet av 1970-

talet i form av enklare miniräknare och under 1980-talet ökade intresset för användandet och hur 

dessa hjälpmedel påverkade elevers matematikinlärning. Det ökade intresset resulterade i flertalet 

studier som påvisade en positiv effekt av användandet av tekniska hjälpmedel i 

matematikundervisningen. Dessa studier låg i sin tur till grund för att man på 1990-talet började 

utveckla matematiska datorprogram som successivt integrerades i både gymnasie- och grundskolans 

matematikundervisning (Jönsson & Lingefjärd, 2012). De beskriver att under detta årtionde ansågs 

Sverige runt om i världen som föregångsland gällande integrering av tekniska hjälpmedel i skolan och 

det hela hade nått sin topp när den första IT-kommissionen tillsattes 1994. Det var även vid denna 

tidpunkt som kommunikationssystem som internet och e-post hade sitt genomslag i Sveriges 

samhälle, datorprogrammen blev dock dyrare och dyrare vilket resulterade i att skolor inte längre hade 

råd att använda dessa (Jönsson & Lingefjärd, 2012). På grund av detta återgick man enligt Jönsson 

och Lingefjärd (2012) till att använda miniräknare vilket har resulterat i att vi utvecklat en stark 

tradition sedan 1970-talet att använda oss av mer och mer avancerade miniräknare i 

matematikundervisningen. De menar vidare att detta har haft en märkbar negativ effekt på hur vi i 

Sverige tagit till oss nya tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. Jönsson och Lingefjärd 

(2012) menar dock att denna tradition nu håller på att ändra sig och det verkar som vi nu återigen 

börjar försöka integrera nya tekniska hjälpmedel i form av till exempel interaktiva skrivtavlor, bärbara 

datorer och mobiltelefoner. De hävdar att två saker som alltid spelat stor roll i Sverige för 

integreringen av tekniska hjälpmedel är priset och språket. De billiga elevdatorerna som nu finns att 

köpa till elever i samband med att det utvecklas många gratisprogram som är översatta till svenska har 

övertygat både lärare och rektorer att återigen satsa på tekniska hjälpmedel i 

matematikundervisningen (Jönsson & Lingefjärd, 2012). 

        Skolverket började 2009, i uppdrag från regeringen, att göra undersökningar på hur IT-

användandet i grundskolor såg ut. Denna undersökning skulle följas upp vart tredje år. Den första 

uppföljningen som gjordes år 2013 visade, trots ökade satsningar på digitala verktyg, en minskning på 

11 procentenheter på antalet skolor som hade en handlingsplan för IT-utveckling, i jämförelse med den 

första rapporten. Det visade sig även att det var fortsatt ovanligt att elever använde sig av datorer 

under matematiklektionerna. Den senaste uppföljningen som gjordes år 2016 visade att antalet 

utvecklingsplaner hade höjts med 9 procentenheter, vilket är nära den ursprungliga nivån från den 

första mätningen. Användandet av datorer inom matematiken hade också ökat, men trots denna 

ökning var användandet av datorer inom matematiken fortfarande begränsat i jämförelse med de 
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andra ämnen. I rapporten framgår det att bara 22% av eleverna i årskurs 4-6 använder sig av datorer 

till att räkna (Skolverket, 2016). Den ökade satsningen syns däremot tydligt på antalet elever per 

dator. Genomsnittet för antal elever hade nästan halverats (från 6.0 elever per dator till 3.1) vid den 

första uppföljningen 2013. Detta genomsnitt fortsatte att sjunka till 1.8 efter ytterligare satsningar 

(Skolverket, 2016). Den ökade tillgängligheten syns inte enbart hos elever utan även hos lärare, då de 

blev tillfrågade hur många som har tillgång till ett eget digitalt verktyg, i form av en surfplatta eller 

dator. Man kan se en ökning på 50 procentenheter mellan den första och andra rapporten, samt att 

tillgången fortsätter att öka (Skolverket, 2013). När den senaste undersökningen gjordes hade 

majoriteten av alla lärare tillgång till en surfplatta eller dator. Trots den ökade användningen av 

digitala verktyg och de förbättrade villkoren, till exempel den stigande tillgången av antalet datorer 

och surfplattor finns det, enligt rektorer i grundskolan, stora investeringsbehov (Skolverket, 2016). 

När användandet av digitala verktyg ökar, medför det andra faktorer som påverkar användningen, 

som till exempel internetuppkopplingens kapacitet samt vikten av bra tekniskt IT-stöd.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen från andra länder som presenteras har belyst användningen både generellt, 

det vill säga vad som påverkar lärares användning i samtliga ämnen, och i matematikundervisningen. 

De som belyst användningen generellt är (Mumtaz, 2000; Teo et al., 2016; Uluyol & Sahin, 2016), och 

de som belyst användningen specifikt i matematikundervisningen är (Ayub, Bakar & Ismail, 2015; 

Pierce & Ball, 2009; Polly, 2014). Den tidigare forskningen som redovisas nedan använder sig av andra 

begrepp för digitala verktyg. ICT (informations- och kommunikationsteknologi) är ett äldre begrepp 

som innefattar både den digitala hårdvaran och mjukvaran, detta begrepp används av Mumtaz (2000), 

Uluyol och Sahin (2016) och Ayub et al. (2015). Ett annat begrepp som används av Pierce och Ball 

(2009), Polly (2014) och Teo et al. (2016) är Technology, vilket precis som ICT benämner både hård- 

och mjukvara. I vår studie benämns digital hårdvara som till exempel smartboards, datorer, 

mobiltelefoner och surfplattor som digitala verktyg. För att göra det tydligare i presentationen 

kommer vi enbart använda vår benämning av digitala verktyg, då de tidigare beskrivna begreppen 

innefattar hårdvaran, vidare benämns även digitala verktyg som DV.  

        Mumtaz (2000) sammanställning av tidigare forskning från bland annat USA, Kanada och 

England gällande användningen i området. Artikeln behandlar, tidigare forskning och litteratur om 

lärares upplevelser och deras beslut gällande användningen av DV genom argumentation. 

Diskussionen mynnar ut i tre övergripande sammankopplade faktorer som påverkar lärares 

integrering av DV, nämligen institutionen, resurser och läraren. Mumtaz (2000) menar att skolan 

som institution utgör ett problem vid integreringen av DV då lärare ges för lite tid att sätta sig in i nya 

tekniska hjälpmedel som kan användas i undervisningen. Att tidsfaktorn är relevant för lärares 

användning av DV har även Ayub et al. (2015) och Polly (2014) redovisat. De konstaterade även att 

lärare tenderar att använda sig av DV de känner sig bekväma med för att det är alldeles för 

tidskrävande att integrera ett nytt. När lärare väl har lärt sig att använda ett digitalt verktyg upplever 

de däremot det motsatta, det vill säga, de uppfattar att användningen sparar tid (Polly, 2014; Uluyol & 

Sahin 2016). Skolan som institution utgör ytterligare problem genom att vara traditionsbunden, 

istället för att omfamna ny teknik satsar de hellre på redan beprövade DV (Mumtaz, 2000). Pierce och 
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Ball (2009) betonar dock att matematikundervisningen har en särpräglad ställning i förhållande till 

andra ämnen i skolan. De hävdar att matematikundervisningen är det ämne som är mest förknippat 

med ett tillvägagångssätt i form av papper och penna, trots detta upplevde en majoritet av de lärare 

som deltog i deras studie en press från sina rektorer att använda sig av DV i 

matematikundervisningen. Något den tidigare forskningen även uppmärksammade var att allt fler 

lärare, trots den traditionsbundna situationen, välkomnade och uppskattade fördelarna med 

användandet av DV i undervisningen (Mumtaz, 2000; Pierce & Ball, 2009). I en observationsstudie 

utförd av Polly (2014) beskriver matematiklärare upplevda fördelar med användningen av integrerade 

DV i matematikundervisningen. Lärarna beskrev att DV underlättade undervisningen, engagerade 

eleverna, ökade elevers förståelse och underlättade för läraren att översiktligt se elevers utveckling. Att 

lärare upplever användningen av DV som fördelaktig för eleverna är något (Ayub et al., 2015; Uluyol & 

Sahin, 2016) också redovisat.  

        Den kvantitativa studie som Pierce och Ball (2009) utfört i form av enkäter redovisar att lärares 

användning av DV påverkas av omgivningen, något som studien av Teo et al. (2016) inte försvarar. I 

deras enkätstudie där svaren analyserades med hjälp av en strukturell ekvationsmodellering påvisade 

de att det inte finns någon tydlig koppling mellan stöd från omgivningen och lärares intention att 

använda sig av DV (Teo et al., 2016). Bra eller dåligt stöd från skolledningen, kollegor och IT-support 

kan antingen utgöra ett hinder eller agera som möjliggörare för lärares användning eller deras 

intention att använda DV generellt (Mumtaz, 2000; Ayub et al., 2015;). Om tillgängligheten av DV är 

dålig kan detta förhindra eller begränsa användningen enligt (Ayub et al., 2015; Mumtaz, 2000; Pierce 

& Ball, 2009; Uluyol & Sahin, 2016). Detta kan leda till att lärare i mindre utsträckning väljer att 

använda sig av DV i undervisningen vilket i sin tur kan skapa nya problem. Om inte lärare eller elever 

får tillräcklig möjlighet att använda sig av DV kanske de inte utvecklar tillräcklig kompetens för att ens 

vilja använda dem. Kompetens känsla om nya eller befintliga DV är därför relevant för lärares vilja att 

integrera dem i undervisningen (Ayub et al., 2015; Mumtaz, 2000). Ett stöd som väger tungt enligt 

Mumtaz (2000) och Uluyol och Sahin (2016) är bra IT-support, det vill säga anställda personer på 

skolan som har i uppgift att assistera och instruera lärare i arbetet med DV. 

        Hittills har vi presenterat olika faktorer som påverkar lärares användning och deras intention att 

använda DV, däremot kvarstår den viktigaste faktorn, nämligen lärares egna upplevelser och 

uppfattningar (Ayub et al., 2015; Mumtaz, 2000; Pierce & Ball, 2009; Teo et al., 2016; Uluyol & Sahin, 

2016). Det som gör denna faktor viktigast är att trots goda förutsättningar i form av resurser och 

positivt stöd från omgivningen är att det i slutändan är läraren själv som avgör om hen vill använda sig 

av DV i sin undervisning. För att utveckla och stärka användningen av DV är det således viktigt att få 

kunskap om hur lärare upplever och uppfattar DV generellt samt att säkerställa lärares fortbildning 

(Ayub et al., 2015; Mumtaz, 2000). Teo et al. (2016) har försökt att synliggöra hur väl lärares 

upplevelser och uppfattningar kan förutsäga deras intention att använda DV. Resultatet bekräftar att 

attityd spelar en avgörande roll, likaså visar resultatet även att lärares upplevelser om hur lätt eller 

svår användningen är också har en avgörande roll i förutsägelsen om lärares intention. Vidare 

presenteras även som tidigare nämnt att ledningens och kollegornas åsikter lärare uppfattade hade en 

underordnad betydelse för lärares intention, vilket gör det till en sämre indikator till lärares 

användning. Sammanfattningsvis hävdar Teo et al. (2016) att vad som påverkar lärares användning av 
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DV är komplext, men viktigt att öka kunskapen kring, om man vill öka eller förbättra användandet. De 

menar vidare att först när man efterforskat vad som ligger till grund för lärares uppfattningar och 

upplevelser kan man förändra användningen. 
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4. Teori 

Nedan beskrivs och motiveras valet av den teori som använts vid utformandet av våra frågor i både 

urvalsenkäten och intervjuguiden. Teorin används också i vår analysmetod vid utformandet av vårt 

analysverktyg.  

   

4.1 Theory of planned behavior 

Theory of planned behavior eller som den kommer benämnas, TPB skapades av Icek Ajzen och går ut 

på att prediktera en individs intention till ett beteende utifrån tre begreppsmässigt oberoende faktorer 

vilka är attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1985). Vid prediktionen av 

intention till ett beteende utgår man från en individs medvetna, kognitiva och affektiva föreställningar 

samt utvärderingar av ett beteende. Dessa tolkas sedan antingen som hinder eller möjliggörare. Vi 

använder oss dock inte av teorin för förutsägelser. Teorin med dess olika hörnstenar inklusive 

definitioner agerar istället som fokusgivare på, enligt tidigare forskning som presenterats, relevanta 

faktorer som påverkar lärares intention till användningen av digitala verktyg (DV) i 

matematikundervisningen. Teorins strukturella ramverk kommer således att hjälpa oss att tydligare 

besvara våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte i en annars väldigt komplex fråga enligt Teo et al. 

(2016). Nedan beskrivs de tre hörnstenarna i TPB med hjälp av förtydligande exempel på hur 

påståenden baserade på attityd, sociala/subjektiva normer och upplevd beteende kontroll kan se ut. 

Exemplen är vår fria översättning av enkätfrågor presenterade av Teo et al. (2016) och Pierce och Ball, 

(2009) som är konstruerade utifrån TPB.          

 

4.1.1 Attityd 

Vid prediktionen av attityden till ett beteende utgår teorin från två föreställningstyper av attityd. Den 

första är Behavioral beliefs (beteende föreställningar), vilka subjektiva generella föreställningar har 

individen kring ett specifikt beteende? Den andra är attitude toward the behavior (attityden till ett 

specifikt beteende), vilka subjektiva föreställningar om för- eller nackdelar uppfattar individen att 

beteendet har för hen? Dessa föreställningstyper i kombination med varandra ger då en indikation om 

en individs attityd till ett beteende (Ajzen, 1991).   

 

Möjliggörare: Jag har roligt när jag använder DV (Teo et al., 2016). 

Hinder: Elever får ingen förståelse för matematik om dom inte gör det för hand (Pierce & Ball, 2009) 

 

4.1.2 Subjektiv norm 

Den subjektiva normen beror på individens upplevelser eller kognitiva föreställningen av Normative 

beliefs (normativa föreställningar). Det vill säga hur föreställer sig eller upplever individen att viktiga 

personer för hen förhåller sig till beteendet. Genom att synliggöra individens uppfattningar och 

föreställningar om detta kan man således enligt Ajzen (1991) dra slutsatser om individens subjektiva 

norm. 
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Möjliggörare: Människor som är viktiga för mig anser att jag bör använda DV (Teo et al., 2016). 

Hinder: Mina kollegor anser att när elever använder sig av DV trycker de bara på knappar utan att lära 

sig matematik (Pierce & Ball, 2009). 

 

4.1.3 Upplevd beteendekontroll 

Upplevd beteendekontroll beror på två föreställningstyper, den första är control beliefs 

(föreställningar om kontroll), vilka faktorer föreställer sig individen påverkar hens beteende generellt. 

Den andra är perceived behavioral control (upplevd beteendekontroll), vilka utav dessa faktorer 

föreställer sig individen gör det svårt eller lätt att utföra det specifika beteendet (Ajzen, 1991).  

 

Möjliggörare: Jag tycker det är lätt att använda digitala verktyg (Teo et al., 2016).  

Hinder: Om det uppstår oväntade problem med DV blir det väldigt svårt för mig (Pierce & Ball, 2009). 

 

Bild 1: Ajzens översiktillustration av TPB. I personlig kommunikation med I. Ajzen (e-post, 2 februari 

2017) har vi fått tillåtelse att använda bilden i vårt examensarbete 

 

 

Bild 1 illustrerar hur attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll och de föreställningstyper 

som beskrivits ovan beror av varandra med hjälp av pilarna bakom behavioral beliefs, normative 

beliefs och control beliefs. Vidare illustreras att dessa leder till en intention som i sin tur leder till ett 

beteende. För den som ska prediktera ett beteende är det även av vikt att observera de förutsättningar 

som faktiskt finns tillgängliga enligt Ajzen (1991), till exempel resurser. Detta illustrerar actual 

behavior control (faktisk beteendekontroll) vilken således går utanför det subjektiva 

föreställningsperspektivet. Actual behavior control kan agera som en förstärkare mellan perceived 

behavioral control och beteende, vilket enligt Ajzen (1991) gör att upplevd beteendekontroll kan väga 

tyngre vid en prediktion av en individs beteende. Actual behavior control är dock ingenting vi 

använder oss av i denna studie eftersom faktorn inte beskriver lärares upplevelser eller uppfattningar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att om en individs medvetna, kognitiva och affektiva 
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föreställningar och utvärderingar av ett beteende är fler möjliggörare än hinder är det troligt att en 

individ kommer utföra ett beteende och vise versa. Översiktsillustrationen utan actual behavior 

control beskriver, om man utläser den från höger till vänster, även hur vi använt oss av TPB. Vi vet att 

lärare i Sverige använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen i olika utsträckning, det 

vill säga vi vet ett beteende och därav vet vi även att det finns olika intentioner till beteendet. Därefter 

kommer attityd, subjektiv norm och upplevd beteende kontroll med dess föreställningstyper som 

agerade fokusgivare när vi utformade enkätfrågor och intervjuguide som beskrivs i nästa del.      
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5. Metod 
 

För att uppfylla studiens syfte att öka kunskapen om förutsättningar för lärares användning av 

digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 4-6, använde vi oss av enkäter som 

urvalsmetod och intervjuer som datainsamlingsmetod. Dessa utformades utifrån TPB:s tre hörnstenar 

och dess föreställningstyper för att som tidigare nämnt bringa ett fokus på, enligt tidigare forskning 

som presenterats, relevanta faktorer. Genom att applicera TPB:s strukturella ramverk i utformandet av 

frågorna i enkäten och intervjuguiden kommer teorin hjälpa oss att tydligare besvara våra 

forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte. Nedan motiveras och beskrivs tillvägagångssätt för både 

urvalsmetoden och datainsamlingsmetoden. Den slutgiltiga enkäten som skickades ut resulterade i 

svar från 13 informanter av 23 utskick och totalt intervjuades 10 informanter. Dessa intervjuer varade 

från 17 – 30 minuter. 

 

5.1 Urvalsmetod 

Vi använde oss av enkät som urvalsmetod för vidare intervjuer. Enkäten fungerade som ett verktyg för 

att säkerställa en spridning i uppfattningar hos lärarna angående digitala verktyg (DV) och på så sätt 

komma åt flera faktorer till användandet i matematikundervisningen. Att intervjua lärare som tycker 

samma sak hade antagligen också besvarat våra frågeställningar och uppfyllt vårt syfte, men hade 

förmodligen resulterat i färre antal olika faktorer och anledningar. Vi var därför väldigt noga med att 

försöka säkerställa en viss spridning i åsikter och upplevelser hos informanterna och då få bredare 

svar på våra frågeställningar samt till större grad uppfylla vårt syfte. Frågorna i enkäten konstruerades 

med inspiration från enkätfrågor av Pierce och Ball (2009) och Teo et al. (2016), några av dessa har 

tidigare exemplifieras i teorin. En mer detaljerad motivering av frågorna utifrån TPB finns beskrivna i 

bilaga 1. Enkäten utformades med hjälp av Likertskala, en skala som enligt NE (2017) beskriver ett 

antal påståenden som informanten får ta ställning till, ofta beskriver skalan hur starkt informanten tar 

ställning till ett visst påstående. Enkäten i sin helhet återfinns som bilaga 2. 

       Enkäterna skickades ut till aktiva matematiklärare i årskurs 4-6. Med aktiva menar vi att de hade 

tjänst som vid tillfället innefattade matematikundervisning i årskurs 4-6 samt hade behörighet för 

detta. Utöver det redan nämnda ställdes inga andra krav på informanterna. Vi lokaliserade samtliga 

kommunala grundskolor med årskurserna 4–6 i Umeå och Vännäs kommun varpå vi gjorde ett besök. 

Vi valde Vännäs av bekvämlighetsskäl eftersom vi båda hade vår verksamhetsförlagda utbildning på 

två olika skolor i Vännäs. Denna sorts urval kallas bekvämlighetsurval enligt Trost och Hultåker 

(2016) vilken kan minska risken för primärt bortfall. Innan vi skickade ut enkäten pilot-testades den 

bland våra kandidatkollegor och anhöriga några gånger för att se till att frågorna vi ställde uppfattades 

på det sätt som vi tänkt och därigenom minimera risken för missuppfattningar. Pilot-testet resulterade 

i att vi formulerade om frågor som enligt testpersonerna kunde misstolkas. Ur effektivitetssynpunkt 

var enkäten digital, den skickades till informanterna via e-mail (Google formulär) vilket underlättade 

insamlingen för oss och mödan för informanterna blev minimal. Risken med webbenkät är dock att 

informanterna som inte ingår i vårt bekvämlighetsurval ignorerar eller kastar bort vårt e-mail 

eftersom enkäterna kan tolkas som skräppost eller anses tidskrävande. För att öka deltagandet hos 
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informanterna valde vi som tidigare nämnt att åka ut till skolorna och introducera oss själva och våra 

intentioner innan vi skickade ut enkäterna. De personliga mötena var tänkta att minska risken att de 

sorterar bort enkäten som skräppost då de efter mötet förväntade sig ett mail.  

     

5.2 Datainsamling 

Vårt syfte med studien var att öka kunskapen om förutsättningarna för lärares användning av DV i 

matematikundervisningen och vi valde intervju som datainsamlingsmetod för att undersöka detta. 

Intervjuerna var tänkta att identifiera olika yttre och inre faktorer samt dess anledningar till lärares 

användning av DV i matematikundervisningen. Enligt Trost (2010) syftar intervjuer till att få 

innehållsrika och komplexa svar, det är även en lämplig metod när man vill undersöka hur en person 

känner, tänker, reagerar och vad personen har för attityd samt för att urskilja handlingsmönster. 

Metoden lämpade sig således väl för att besvara våra forskningsfrågor och leder därmed till att i större 

grad uppfylla syftet med studien. Före intervjuerna skapade vi en intervjuguide som hade två syften. 

Det första syftet var att agera som utgångspunkt för oss ovana intervjuare med olika förberedda frågor, 

det andra var att säkerställa att vi båda utförde intervjuerna på samma sätt. Frågorna i intervjuguiden 

var ämnade som utgångspunkter för att försöka identifiera de yttre och inre faktorer samt dess 

anledningar som ligger till grund för att lärare väljer eller inte väljer att använda sig av DV i 

matematikundervisningen. De frågorna som formulerats i intervjuguiden är inspirerade av 

enkätfrågor av Pierce och Ball (2009) och Teo et al. (2016) vilka också är konstruerade utifrån TPB, 

men även Trosts rekommendation (2010) att ställa enkla raka frågor är taget i beaktande. Vi pilot-

testade även vår intervjuguide flertalet gånger för att säkerställa att frågorna var tydliga, vilket 

resulterade i att vi omformulerade vissa frågor. Intervjuguiden i sin helhet återfinns som bilaga 3. 

Valet av lärare och utformandet av intervjuguiden skedde utifrån de svar vi fått på enkäterna. När vi 

valde ut informanter för en vidare intervju avläste vi deras svar i enkäten och ställde dem i motsats till 

varandra. En informant som hade svarat stämmer helt eller stämmer ganska bra intervjuades om det 

fanns en informant som på samma fråga hade svarat stämmer inte eller stämmer ganska dåligt, 

vilken också intervjuades. Att få båda sidor täckta på frågan ökade våra chanser att till större grad få 

svar på våra frågeställningar och därmed uppfylla vårt syfte. Efter att lärarna som skulle intervjuas 

valts ut med hjälp av urvalsenkäten skickade vi ut mail till dem, i vilket vi erbjöd dem att bestämma tid 

och plats med enda kravet att det skulle vara ostört. Deras egna val av tid och plats antog vi vara den 

bästa förutsättningen för att få till en intervju och samtidigt uppfylla Trosts rekommendationer1 

(2010) för plats för intervjun. Vi anser att om vi inte hade använt oss av den tidigare beskrivna 

urvalsmetoden hade vi riskerat att intervjua lärare med samma åsikter och upplevelser gällande DV 

vilket kunde ha resulterat i att färre yttre och inre faktorer samt dess anledningar hade identifierats. 

Alla intervjuer utfördes med en informant i taget för att undvika att de påverkades av varandra och 

majoriteten av intervjuerna utfördes med endast en av oss intervjuare närvarande. Genom att vi 

kommit överens om följdfrågor och hade en intervjuguide att följa behövde vi inte oroa oss för att 

intervjuerna utfördes på olika sätt, vilket minskade risken för att den data vi samlade in färgades av 

                                                 
1 ”Några åhörare skall inte finnas; miljön skall vara så ostörd som möjligt. Dessutom skall den intervjuade känna 
sig trygg i miljön.” (Trost, 2010:65)  
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den som intervjuade. Vid fåtalet tillfällen utfördes dock intervjuerna med oss båda intervjuare 

närvarande på grund av logistiska skäl, men vi var då väldigt nog med att bara en av oss intervjuade. 

Innan vi startade själva intervjuerna började vi med att ställa några uppvärmningsfrågor för att 

försöka skapa ett förtroende och en avslappnad stämning då de första frågorna enligt Trost (2010) kan 

vara avgörande för hur resten av intervjun fortskrider. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant, 

men för att göra det tydligare att läsa och förstå skrev om citaten som vi redovisar nedan och i 

resultatdelen utan att ändra på andemeningen. 

 

Å de e ju jättesmidigt när man kan ta upp matteboken på smartboarden, förstora upp 

sidan å vet… det blir väldigt tydligt… så de tycker jag e… öhh underlättar 

jättemycket… (I6) 

 

Citatet efter omskrivning: 

 

Och det är jättesmidigt när man kan ta upp matematikboken på smartboarden, 

förstora upp sidan och det blir väldigt tydligt, det tycker jag underlättar 

jättemycket… (I6) 

 

5.3 Forskningsetiska ställningstaganden vid enkät och intervju 

Vetenskapsrådet (2011) nämner 4 olika forskningsetiska principer man bör ta ställning till. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi tog hänsyn till 

samtliga forskningsetiska principer då vi använde oss av enkäter och intervjuer. Personuppgifter 

behandlades på ett sådant sätt att utomstående ej kan identifiera personen i fråga, detta genom att 

informanterna numrerades slumpartat från 1 till 10. Informanterna upplystes om att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan under arbetets gång och att allt insamlat material bara används till denna 

studie. Efter ett förklarande av dessa principer innan intervjuernas start fick vi ett godkännande till 

deras deltagande. 

 

5.4 Analys av intervjuerna  

Nedan presenteras och exemplifieras vår konstruerade strukturella analysmetod. Uppdelningen av 

yttre och inre faktorer i vårt resultat ger en indikation på varifrån faktorerna härstammar2. 

Analysverktyget presenteras stegvis i bilden nedan. Verktyget bearbetar citat i tre steg med hjälp av 

färgkodning och gruppering för att tydligt synliggöra yttre och inre faktorer samt lärares upplevda 

anledningar till vad som påverkar deras användning av DV i matematikundervisningen. Den 

systematiska metodiken i analysmetoden i kombination med det fokus som TPB givit i intervjuguiden 

anser vi hjälpte oss i sin helhet att tydligare uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar. En 

                                                 
2 Yttre faktorer, faktorer som inte är sprungna ur individen, händelser som påverkar läraren utifrån. Exempel på 
dessa är satsningar inom digitala verktyg i matematikundervisningen.  
Inre faktorer, faktorer som är sprungna ur individen. Exempel på dessa är känslor som välbefinnande och 
autonomi. 
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möjliggörare i analysverktyget är enligt oss en faktor som underlättar användandet av DV i 

matematikundervisningen och hinder är något som försvårar användandet av DV.         

 

Bild 2: Översiktsillustration av analysverktygets tre steg 

Anledningar som hindrar Anledningar som möjliggör 

Anledningar enligt informanterna som hindrar 

användandet av DV i matematikundervisningen. 

Anledningar enligt informanterna som möjliggör 

användandet av DV i matematikundervisningen. 

 

 

 

Identifiering och gruppering av hinder Identifiering och gruppering av 

möjliggörare 

Namngivna grupper med anledningar som 

beskriver samma typ av hinder.   

Namngivna grupper med anledningar som 

beskriver samma typ av möjliggörare.   

 

 

Yttre faktorer Inre faktorer 

Hinder Möjliggörare Hinder Möjliggörare 

Faktorer som vi tolkar 

som yttre hinder. 

Faktorer som vi 

tolkar som yttre 

möjliggörare. 

Faktorer som vi tolkar 

som inre hinder. 

Faktorer som vi tolkar 

som inre 

möjliggörare. 

 

 

I steg ett identifierades citat från transkriberingen som beskrev hindrande eller möjliggörande 

anledningar till användningen av DV i matematikundervisningen. Dessa citat placerades under 

anledningar som hindrar eller anledningar som möjliggör (se bild 2). Detta gjordes för att tydligare 

kunna identifiera faktorer i steg två och även besvara vår andra frågeställning hur beskriver lärare 

anledningar till faktorerna som påverkar deras användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? I steg två identifierades och grupperades de anledningar till samma typ av 

hinder eller möjliggörare. Därefter namngavs dessa grupper av anledningar utifrån vår tolkning av vad 

de beskrev. Våra namn på dessa grupper är vad vi tolkat som en faktor, detta gjordes för att identifiera 

faktorer. I steg tre placerades samtliga faktorer under antingen yttre eller inre påverkan. Faktorerna 

stämdes av mot vår definition av yttre och inre för att kunna placeras ut, vilket gjordes för att kunna 

besvara vår första frågeställning vilka yttre och inre faktorer upplever lärare påverkar deras 

användning av digitala verktyg i matematikundervisningen?  
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6. Resultat 

 

Nedan presenteras sammanställningen av vårt analyserade datamaterial. I tabell 5 redovisas yttre och 

inre faktorer som antingen är hinder eller möjliggörare för lärares användning av digitala verktyg (DV) 

i matematikundervisningen i årskurs 4-6, vilket besvara vår första forskningsfråga. Under 6.1, 6.2, 6.3 

och 6.4 redovisas och kommenteras anledningar till faktorn följt av typexempel, vilket besvarar vår 

andra forskningsfråga.              

 

Tabell 1: Yttre eller inre faktorer för lärares användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen som lärare upplever påverkar deras användning. 

Yttre faktorer Inre faktorer 

Hinder Möjliggörare Hinder Möjliggörare 

 

Svårt att integrera DV i 

alla områden inom 

matematik 

 

Få elevdatorer 

 

Tidskrävande 

 

Mjukvara 

 

Elevernas användning 

av DV 

 

Sparar tid 

 

Stöd för elever med 

svårigheter 

 

Ökar elevers motivation 

 

Ökar tydlighet 

 

Bra IT-support 

 

Stöd från ledning 

 

Stöd från kollegor 

 

Bra fungerande DV 

 

Bra tillgänglighet 

 

 

Bristande intresse 

 

Känsla av kompetens 

 

Eget intresse 

 

Användningen är lustfylld 

för lärare  

 

6.1 Yttre hinder 

Svårt att integrera DV i alla områden inom matematik:  

En anledning identifierades till denna faktor, bristande möjlighet till praktiskt arbete vid 

problemlösning. Praktiskt arbete beskrev informanterna som att jobba ute och med händerna för att 

sätta det i muskelminnet. De menade att praktiska arbetet stödjer den kognitiva utvecklingen på ett 

sätt som DV inte kan. 

  

När det kommer till problemlösning då jobbar jag mer praktiskt för att liksom sätta 

det i muskelminnet. (I1) 

Få elevdatorer: 



 15 

En anledning identifierades till denna faktor, att de har bristande resurser. Informanterna förklarade 

att de delar på datorerna mellan flera klasser på grund av att de inte har tillräckligt många. Detta 

begränsade deras användning då de inte har tillgång till verktygen hela tiden.    

  

Just nu använder vi oss av ett bokningssystem, som gör att vi måste boka 

datorvagnar vilket begränsar mig i hur ofta jag kan använda mig av digitala verktyg 

i matematikundervisningen. (I1) 

 

Tidskrävande:   

Sex anledningar identifierades som beskrev denna faktor. Den första anledningen var tiden det tar att 

sätta sig in i användningen av ett DV i matematikundervisningen. Informanterna beskrev att det tar 

tid både att lära sig att använda digitala verktyg på rätt sätt och att välja ut lämpligt material för 

undervisningen då det finns mycket att välja mellan.  

  

Det finns hur mycket som helst man kan använda sig av, men det tar tid att kolla 

igenom allting och bli bekväm med de olika delarna som finns, så det är en nackdel 

att det tar tid. (I2) 

 

Den andra anledningen var att hårdvaran inte startade eller tog väldigt lång tid på sig att starta upp. 

De DV informanterna använde sig av upplevdes vara opålitlig, vilket påverkade deras användning 

negativt. 

  

När det krånglar har det oftast varit på grund av att smartboarden inte funkar, att 

den inte startar. (I6)  

 

Den tredje anledningen var att de problem som de stöter på med DV tar lång tid att lösa. 

Informanterna beskrev att tid av lektionen spills om det uppstår problem med verktyget. 

  

Det går snabbt tid, det kan ta 10 till 15 minuter av lektionen för att man inte får 

igång verktygen, det gör att man ibland väljer bort dem. (I9) 

 

Den fjärde anledningen till att de ibland väljer bort DV är tiden det tar att planera. Det problem 

informanter nämner är att användningen inte blir spontan. De måste planera i förtid och göra alla 

datorer i ordning vilket är tidskrävande. 

  

Vi måste först boka datorerna, hämta datorerna, ta rätt datorer och de ska vara 

laddade, användningen blir därför inte lika spontan. Vilket gör det problematiskt. 

(I10) 
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Den femte anledningen till faktorn tidskrävande var problem med skolans internet. 

Uppkopplingshastigheten ansågs vara ett problem för att den förhindrade en effektiv användning av 

DV. 

  

Jag skulle vilja ha snabbare uppkoppling så att vi inte har de här problemen att det 

bara står och snurrar, det tar så mycket tid av lektionerna. (I9) 

 

Den sista anledningen som identifierades var, att hjälpa sina kollegor tar mycket tid i anspråk. Det 

informanterna beskrev var att om det inte finns någon IT-support på plats på skolan måste de agera 

IT-support själva och hjälpa sina kollegor vilket kan vara väldigt tidskrävande. 

  

Det händer att man själv får kliva in och hjälpa de lärare som stöter på problem nu 

när vi inte har någon egen IT-support på skolan, vilket kan vara väldigt 

tidskrävande. (I10) 

 

Mjukvara: 

Tre anledningar identifierades till denna faktor. Den första var enligt informanterna bristen på 

laborativt material. Med laborativt material menade informanterna digitalt läromedel som kan 

kopplas till det läromedel som skolan använder. 

  

Det är svårare, det finns inte lika mycket material som i de andra ämnena, det finns 

många matematikspel men inte lika många laborativa material. (I10) 

  

Den andra anledningen var ofullständig mjukvara. Informanterna beskrev olika bristande funktioner 

hos mjukvaran vilket resulterade i att kompletterande mjukvara fick installeras. De ansåg att det 

krävdes för många program för att smartboarden skulle fungera som önskat. 

  

Det går inte att koppla det till smartboarden så att jag kan skriva med pennor utan 

man behöver ytterligare program och då blir det krångligt och begränsat. (I3) 

 

Den tredje anledningen var dåligt fungerande operativsystem. Informanterna upplevde att det 

operativsystem som installerats på elevdatorerna krävde för mycket prestanda av hårdvaran, vilket 

ledde till att datorerna inte fungerade effektivt. 

 

Ibland fungerar de inte, man kan inte logga in eller så hänger de sig, vilket gör att 

man drar sig för att använda det. (I8) 

 

Elevernas användning av DV: 

Två anledningar identifierades till denna faktor. Den första anledningen var att eleverna såg datorerna 

som en leksak och inte ett hjälpmedel. Informanterna förklarade att eleverna spelade spel på 

datorerna istället för att använda dem som ett hjälpmedel i matematikundervisningen. 
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Ibland när de plockar fram datorn förstår de inte att det är ett hjälpmedel utan de 

ser det som den fritidsaktivitet de gör hemma, där de spelar spel, den slukar en stor 

del av deras värld. (I1) 

  

Den andra anledning var att elevernas syn på DV gör att de lätt blir distraherade, vilket leder till att de 

är inne på sidor som de ombetts inte använda sig av. Informanterna beskrev att elevernas goda 

färdighet i relation till deras bristande impulskontroll och de olika lättillgängliga nöjen datorn frestar 

med, leder till bristande uppsyn och kontroll för lärarna. 

  

De är inte lika lätt att hålla koll på vad de gör, en del barn är lite duktiga på datorer 

så då kan de ha uppe flera flikar och klickar sen ner dem när jag går förbi. (I9) 

 

6.2 Yttre möjliggörare 
 

Sparar tid: 

Två anledningar identifierades till denna faktor. Den första anledningen var att användningen tog bort 

tidskrävande moment. De förklarade att moment som kopiering inte behövde utföras lika frekvent då 

de numera kan dela material digitalt med eleverna istället.       

 

När alla uppgifter står på smartboarden kan eleverna gå tillbaka och titta vilket gör 

att det blir väldigt smidigt istället för att hålla på att dela ut allt i pappersform. (I2) 

  

Den andra var att användandet effektiviserade moment som presentationer. Informanterna 

upplevde att det sparade tid att lägga upp en färdig presentation på smartboarden istället för 

att skriva allt för hand på tavlan. 

 

Det är väldigt smidigt att slänga upp det på smartboarden, det underlättar väldigt 

mycket och sparar tid istället för att jag skulle ha stått och skrivit upp allting på 

tavlan. (I4) 

  

Stöd för elever med svårigheter: 

Två anledningar identifierades till denna faktor. Den första anledningen var att DV hjälper elever att 

skriva. Informanten förklarar att om elever får skriva på en dator eller surfplatta får de möjligheten att 

visa sina kunskaper istället för att de ska fokusera på hur man skriver bokstäverna. 

  

De elever som har svårigheter med att få huvud och hand att samarbeta, när de 

använder ett digitalt verktyg oavsett om det är dator eller platta behöver de inte 

koncentrera sig på samma sätt då kommer deras kunskaper fram. (I1) 
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Den andra anledningen var att DV tillhandahåller extra bildstöd för elever med språkstörningar. 

Informanterna förklarade att medan de har genomgång tillför smartboarden ett bildstöd till eleverna, 

vilket gör att de lättare kan följa med i undervisningen. 

  

Jag upplever att digitala verktyg ger elever med språkstörning ett extra stöd i form 

av bilder. (I6) 

 

Ökar elevernas motivation: 

En anledning identifierades till denna faktor. Informanterna beskrev elevernas motivationsökning 

genom att de bevittnat att elevernas intresse, aktivitet och glädje ökat under lektioner då de använt sig 

av DV i matematikundervisningen. 

  

Att barnen tycker det är så roligt, de ökar motivationen. Man ser att direkt 

när man säger att nu får ni ta upp chromebooken och träna på den här sidan 

så blir det mycket roligare och motivationen ökar. (I9) 

  

Ökar tydlighet: 

Tre anledningar identifierades till denna faktor. Den första anledningen som beskrev faktorn var att 

användandet av DV gjorde det lättare att illustrera verkligheten. De beskrev att DV gör det lättare att 

illustrera matematik i verkliga situationer. 

  

Det är så mycket lättare att göra det verkligt om man använder sig av en video eller 

något datorprogram där man använder matematik. (I4) 

 

Den andra anledningen var att smarta funktioner underlättade deras arbete. När informanterna har 

genomgångar förklarade de att smartboarden underlättar mycket på grund av att de kan förstora upp 

alla sidor ur matematikboken. 

 

Och det är jättesmidigt när man kan ta upp matematikboken på smartboarden, 

förstora upp sidan och det blir väldigt tydligt, det tycker jag underlättar jättemycket. 

(I6) 

 

Den sista anledningen var att användandet av DV kompenserade för egna brister och därigenom 

skapar tydlighet. Informanterna beskrev att bilder och genomgångar som annars skulle ha 

presenterats på tavlan förhand blev tydligare då de konstruerades på datorn, på så vis behövde lärarna 

inte oroa sig för att deras handstil eller illustrationsförmåga försämrade tydligheten. 

  

Att det är tydligt, det finns så mycket färdigt att ta in och då handlar det inte om hur 

jag skriver. (I6) 
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Bra IT-support: 

En anledning identifierades till denna faktor, anledningen var tips och vägledning. De upplevde att 

bra IT-support underlättade deras användning av DV i matematikundervisningen genom tips och 

vägledning. 

  

Vår IT-support är enormt duktig man får så mycket tips som man hinner inte med 

att prova allt och är det något man får problem med kan man alltid gå till XXX, ur 

den aspekten gör det min användning lättare. (I8) 

  

Stöd från ledning: 

Tre anledningar identifierades till denna faktor. Den första anledningen var att inköp av DV 

resulterade i en ökad tillgänglighet. Informanterna beskrev att rektorerna underlättade deras 

användning av DV i matematikundervisningen genom att köpa in smartboards, datorer och Ipads. 

  

Vi har fått smartboards i alla klassrum det är till stor hjälp och sen har vi ändå fått 

många datorer och några Ipads och att rektorn köpte in ett nytt läromedel som är 

anpassat för digitala verktyg. (I3) 

  

Den andra anledningen var inspirationssatsning. Informanterna upplevde att rektorn försökte 

inspirera dem till ökad användning genom att skicka dem på vidareutbildning och mässor som 

presenterade nya DV. 

   

Rektorerna ger oss uppdrag, som nu i höstas skickade de oss på mässa, några 

stycken, för att vi skulle få inspiration. (I5) 

 

Den sista anledningen var satsningar på fortbildning. Informanterna upplevde en ökad 

trygghet i användandet av DV för att de skickades på fortbildning.  

 

Det som påverkar min användning är väl läromedlet, mattelyftet och eleverna. På 

mattelyftet har vi pratat mycket om hur man använder digitala verktyg. (I9) 

 

Stöd från kollegor: 

En anledning identifierades till denna faktor. Anledningen var när kollegor delade med sig av 

erfarenheter och gav tips. När kollegor delade med sig av erfarenheter och tips motiverades 

informanternas användning av DV i matematikundervisningen  

  

Det är kollegor som berättat att de har testat något nytt som var väldigt bra och 

roligt, då blir man själv nyfiken att prova och ge sig på digitala verktyg. (I5) 
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Bra fungerande DV: 

Endast en informant beskrev anledningen befintliga hårdvaran helt problemfri till faktorn utan 

vidare förklaring. Informanten förklarade att hen aldrig brukar stöta på problem med de digitala 

verktyg hen använder. 

  

Bra tillgänglighet: 

En anledning identifierades till denna faktor, att alla elever hade en egen dator att ansvara för. 

Informanterna menade att detta resulterade i att de kunde använda DV mer frekvent och effektivt då 

bokning och liknande hinder upphörde. 

   

Eleverna har fått varsin dator nu, det gör att det blir lättare att använda jämfört 

med när vi hade klassrumsdatorer bara som man var tvungen att boka och det var 

alltid någon som var trasig eller oladdad. (I2) 

  

6.3 Inre hinder 
  

Bristande intresse: 

En anledning identifierades till denna faktor, vilken var bristande satsningar. Informanterna som 

beskrev denna anledning menade att deras intresse och motivation till användningen blir lidande då 

det inte finns några satsningar. 

 

Jag är inte så intresserad, men det är klart hade vi haft någon satsning på det hade 

det varit roligare för jag hade lärt mig mer och då kanske jag hade blivit mer 

intresserad av att använda digitala verktyg. (I6) 

 

6.4 Inre möjliggörare 
 

Känsla av kompetens: 

En anledning identifierades till denna faktor. Anledningen var deras tidigare erfarenheter av 

användningen. Informanterna beskrev att positiva tidigare erfarenheter ökar deras intention till att 

använda sig av DV i matematikundervisningen. 

  

I vanliga fall är digital kompetens inget problem jag har ganska bra koll på det 

mesta, hur man fixar skrivare och så, det är nog därför jag använder det. (I1)     

  

Eget intresse:  

En anledning identifierades till denna faktor, ser möjligheter med DV i matematikundervisningen. 

Informanterna beskrev att de såg hur DV i matematikundervisningen kunde både underlätta deras sätt 

att undervisa och även hjälpa eleverna att nå högre resultat vilket motiverade deras användande. 
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Därför att jag är intresserad och ser möjligheterna, jag har kollegor som tycker att 

det bara är besvärligt. (I5) 

  

Användningen är lustfylld för lärare: 

Två anledningar identifierades till denna faktor, en anledning var den utvecklingsmöjlighet de själva 

fick av att lära sig nya DV och hur man använder dem i matematikundervisningen.  

  

Ja, alltså när jag ger mig på nya saker, måste jag också lära mig vilket blir en 

liten utmaning och det gillar jag. (I5) 

 

Den andra anledningen till att de upplevde användningen lustfylld var de variationsmöjligheter som 

den ger. Informanterna upplevde att variationsmöjligheterna med DV var lustgivande, i jämförelse 

med att jobba traditionellt med en bok.   

  

Jag själv tycker att det är roligt med alternativa verktyg, det ger mig mer 

variationsmöjligheter, det är mer än bara en bok. (I4) 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis indikerar våra resultat från vår urvalsgrupp arton olika faktorer som påverkar 

lärares användning av DV i matematikundervisningen, vilket besvara vår första frågeställning vilka 

yttre och inre faktorer upplever lärare påverkar deras användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? Vidare indikerar även resultatet att det verkar finnas fler yttre än inre 

faktorer som påverkar lärares användning av DV i matematikundervisningen för årskurs 4-6 och att 

det verkar existerar fler möjliggörare än hinder. Vi kan också utläsa att de olika faktorerna beror på en 

mängd olika anledningar vilket besvarar vår andra forskningsfråga hur beskriver lärare anledningar 

till faktorerna som påverkar deras användning av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

Med detta sagt finner vi att resultatet uppfyller vårt syfte att öka kunskapen om förutsättningarna för 

lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen i åk 4-6. Vidare i 

resultatdiskussionen relateras dessa identifierade faktorer till den tidigare forskningen och vi 

presenterar hur vi anser att vårt resultat skall tolkas samt vad vi anser är det viktigaste vår studie 

bidragit med. 
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7. Diskussion 

I denna diskussionsdel börjar vi med att diskutera våra metodval. Följande stycke kommer att handla 

om vårt resultat i förhållande till tidigare forskning som presenterats. Slutligen presenteras förslag till 

vidare forskning och våra avslutande ord. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer, vilken kan synliggöra 

människors olika åsikter, resonemang till sina handlingar och handlingsmönster enligt Trost (2010).   

Vi valde även bort kvantitativa metoder på grund av att den tidigare forskningen från Pierce och Ball 

(2009) inte resulterat i det djup vi behövde för att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte.  

En aspekt som var problematisk med att låta informanterna själva berätta om vad som påverkar 

användningen av DV i matematikundervisningen är enligt oss att åsikterna kan variera från dag till 

dag. Läraren kanske har varit i konflikt med en kollega samma dag angående DV vilket leder till att 

hen känner att en anledning då är mer påverkande än en annan. Risken finns även att informanten 

glömmer att nämna något som de anser påverkar deras användning, men detta borde egentligen inte 

vara något problem för en skicklig intervjuare enligt Trost (2010). Eftersom vi inte bedömer oss vara 

vana intervjuare med tanke på den korta tid vi haft på oss att bemästra färdigheten, upplever vi att 

detta kan ha påverkat datainsamlingen negativt i viss utsträckning. Detta trots att vi förberett oss 

genom att både läsa metodlitteratur från Trost (2010) och pilot-testat vår intervjuguide. Det specifika 

problem vi upplever är att vi ibland fick ställa ytterligare följdfrågor som kanske blev för ledande då 

informanterna inte gav svar som var tillräckligt utförliga, se diskussionen om validitet och reliabilitet.    

Trots detta bedömer vi utifrån våra egna upplevelser vid intervjuerna att metodvalet var lyckat. Vi 

upplever att majoriteten av lärarna inte hade några större problem att återge och beskriva sina åsikter 

och resonemang kring sina handlingar på de frågor vi ställde.  I urvalsprocessen gjordes ett 

bekvämlighetsurval genom att vi sökte informanter på de skolor som vi placerats på under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi bedömer att det avsiktliga bekvämlighetsurvalet vi gjorde 

för att säkerställa fler informanter dock inte har haft en stor inverkan på vårt resultat. Detta eftersom 

informanterna från våra VFU platser inte var överrepresenterade på något sätt, vi fick totalt fem 

informanter från dessa två skolor av de tretton informanter totalt som svarat på enkäten. Vid urvalet 

av informanter till intervjun var inte heller dessa två skolor överrepresenterade på något sätt, eftersom 

vi valde ut tre informanter till vidare intervju från dessa två skolor av de tio som ville bidra med en 

intervju. En annan aspekt som vi finner värd att belysa är att det enda kriterium som vi tog hänsyn till 

i urvalsprocessen av informanter (enkäten) var att de skulle vara verksamma lärare i matematik för 

årskursen 4-6. Likaså ställdes bara ett kriterium vid urvalet av informanter för vidare intervju. 

Kriteriet var att informanterna skulle ha angett motsatta eller till viss grad motsatta svar på 

påståendena och frågorna i enkäten som skulle garantera en spridning i deras åsikter och upplevelser. 

Vår analysmetods funktion var att genom systematik producera ett så pass tydligt resultat som möjligt, 

vi finner att den till stor del producerat detta tack vare de olika stegen i analysverktyget. Vi anser dock 

att de många olika stegen i analysverktyget kan vara problematiska, även om stegen enligt oss är 

tydligt beskrivna känner vi att de tre stegen kan försvåra en eventuell återupprepning av studien då det 
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är mycket att sätta sig in i. Vi har specifikt använt verktyget till att identifiera yttre och inre faktorer 

samt dess anledningar som påverkar lärares användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen i åk 4-6. 

 

7.1.1 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) definierar validitet som giltighet, det vill säga mäter mätinstrument det man avser att 

mäta. Reliabilitet definierar han som tillförlitlighet. Mätningen ska vara stabil och den ska kunna ge 

samma svar vid olika tillfällen. Informanterna ska ges samma förutsättningar, ställas samma frågor 

och på samma sätt (Trost, 2010). Vi anser att vår studie har hög grad av validitet på grund av att vi 

identifierat yttre och inre faktorer samt dess anledningar som vi hade för avsikt att identifiera. En 

aspekt som har hindrat en högre grad av validitet är att vi inte är vana intervjuare. Som tidigare nämnt 

kan vissa följdfrågor vi ställde ha varit ledande vilket kan ha gjort att informanten blivit inledd på 

faktorer som hen egentligen inte reflekterat över, vilket kan påverka validiteten. Trost (2010) nämner 

tre komponenter inom begreppet reliabilitet som är relevanta för intervjuer. De tre komponenterna 

handlar om att frågorna ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de mäter samma sak, hur 

intervjuaren registrerar svar och att olika intervjuare registrerar svar på samma sätt. De frågor vi 

konstruerat till intervjun är utformade utifrån TPB vilket gör att alla frågor mäter inom ett fokuserat 

område. De andra två komponenterna uppfylldes då vi spelade in intervjuerna, det vill säga vi behövde 

inte registrera svaren på plats vilket möjliggjorde att vi gemensamt kunde tolka svaren. 

 

7.1.2 Sammanfattning av metoddiskussion  

Eftersom vi valde att använda oss av en annan datainsamlingsmetod än den tidigare forskning vi 

studerat, har det delvis varit svårt att jämföra vår studie med tidigare forskning. Våra olika metodval 

har gjort att vi inte fått fram exakt samma faktorer som den tidigare kvantitativa forskningen som 

Pierce och Ball (2009) genomfört. Att vi identifierat faktorer och dess underliggande anledningar är 

dock inte oväntat eftersom vi har använt oss av en kvalitativ metod i jämförelse med den kvantitativa 

metod som Pierce och Ball (2009) använt sig av. Vi hade inga begränsande påståenden eller 

svarsalternativ utan lärarna kunde svara fritt på våra intervjufrågor. Framtida forskning kan självfallet 

använda denna analysmetod och verktyg, förutsatt att intervjuerna utgått från de tre 

föreställningstyperna i TPB, till att undersöka människors beteende i andra sammanhang.       

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras vårt resultats brister och begränsningar, hur vi anser att det ska tolkas, det viktigaste 

resultatet i studien samt resultatet i förhållande till tidigare forskning. Vårt resultat går inte att 

generalisera eftersom vi bara lyckades intervjua tio lärare, resultatet är även bundet geografiskt. Detta 

är inget konstigt eftersom vi bara intervjuade lärare i Umeå och Vännäs kommun. Om vi utfört denna 

studie med fler informanter kanske vi fått ett annat resultat, detta gäller även om vi utfört studien i 

andra kommuner i Sverige. De faktorer och anledningar vi identifierat i resultatet gäller således bara 

för de specifika skolorna och lärarna som deltog i studien. Att ha kunskap om faktorer som påverka 

lärares användning av DV kan vara till stort stöd för den som vill integrera ett nytt DV eller öka 
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användningen av ett befintligt DV i matematikundervisningen är en självklarhet. De yttre och inre 

faktorerna som presenteras i resultatet bidrar således enligt oss till att öka detta stöd. Till exempel kan 

rektorer utläsa i vårt resultat att våra utvalda lärare känner sig mer motiverade att använda DV i 

matematikundervisningen om dess användning underlättar för elever med svårigheter. Denna faktor 

med sina anledningar ger då rektorn indikation på vad hen kan trycka på för att lättare integrera ett 

nytt DV eller öka användningen av ett befintligt DV i matematikundervisningen. Något man dock bör 

ha i åtanke när man läser vårt resultat är att man inte kan utläsa ett hinder eller möjliggörare som 

större eller viktigare än en annan på grund av antalet anledningar. Som tidigare nämnt hade den 

hindrande faktorn tidskrävande flest underliggande anledningar, enligt oss kan det då vara frestande 

att dra slutsatsen att tidskrävande är det största hindret. Detta gäller även för de möjliggörande 

faktorerna vi identifierat, bara för att ökar tydlighet och stöd från ledningen har flest underliggande 

anledningar betyder det inte att de är de viktigaste möjliggörarna. Men enligt oss kan detta vara en 

indikation på att en faktor är mer komplex än en annan, då faktorn beror på flera anledningar. 

        Som tidigare nämnt i sammanfattningen av resultatet identifierade vi arton olika faktorer med en 

mängd olika anledningar till varför de existerar. Många utav de faktorer vi identifierat kan kopplas till 

Skolverkets rapporter (2013, 2016) och med den tidigare forskningen av Ayub et al. (2015), Mumtaz 

(2000), Pierce och Ball (2009) och Polly (2014). Något som gjorde vårt resultat speciellt svårt att 

jämföra med den tidigare forskningen var att vi hade olika definitioner av DV. Något som är värt att 

påpeka är att vi är medvetna om att många av de faktorer och dess anledningar vi identifierat går att 

koppla till faktorer som påverkar lärares generella användning av DV. Skolverket (2016) beskriver till 

exempel investeringsbehov, behov av IT-support och behovet av kompetensutveckling som generella 

faktorer som påverkar lärares användning av DV vilka vi också identifierat. Det är då viktigt att 

komma ihåg att de faktorer och dess anledningar vi har identifierat är direkt kopplade till lärarnas svar 

i intervjuerna på vad som specifikt påverkar deras användning av DV i matematikundervisningen. På 

så sätt blir de faktorer och dess anledningar vi identifierat valida indikationer för vår urvalsgrupps 

användning i matematikundervisningen. Enligt oss är vårt resultats besvarande av andra 

forskningsfrågan det viktigaste studien bidragit med. Hur viktiga specifika faktorer är för lärares 

användning av digitala verktyg i matematikundervisningen, som tidigare forskning av Pierce och Ball 

(2009) belyst, har enligt oss en underordnad betydelse för deras användning om man inte vet på vilka 

grunder de olika faktorerna beror på. Detta resonemang styrks av Teo et al. (2016) som också menar 

att först när man identifierat anledningarna till lärares beslut om användandet av DV kan man öka 

användandet i klassrummen. En förutsättning som underlättar lärares användning av DV i 

matematikundervisningen är till exempel om hen har ett intresse för DV. Lärarna angav att 

anledningen till deras bristande intresse var bristande satsningar. Om syftet är att öka användningen 

av DV i matematikundervisningen genom att höja lärares intresse indikerar denna anledningar vad 

man konkret bör vidta för åtgärder, det vill säga, man bör satsa mer på DV.  

 

7.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera utifrån resultatet att vad som påverkar en lärares beslut om 

användningen av DV i matematikundervisning är en komplex fråga som knappast har ett enkelt svar. 

Att faktorerna och dess anledningar varierar från lärare till lärare var från början självklart för oss. Vi 
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har erfarit genom vårt resultat många fler faktorer och anledningar än vad vi hade förväntat oss utifrån 

mängden informanter. De faktorer och dess anledningar vi identifierat kan dock på grund av mängden 

informanter bara agera som indikationer till vad som påverkar lärares användning av DV i 

matematikundervisningen i årskurs 4-6. Oavsett storleken på vår studie kan vårt resultat till exempel 

ge en rektor som vill förbättra användningen eller integrera ett nytt DV i matematikundervisningen, en 

bättre förståelse för de olika faktorerna och dess anledningar som ligger till grund för lärares 

intention. Den nya kunskapen kan enligt oss till exempel leda till att skolor kan bedriva ett effektivt 

utvecklingsarbete för att öka användningen av DV i matematikundervisningen, eftersom de ligger efter 

de andra ämnena enligt Skolverket (2013, 2016).       

 

7.4 Vidare forskning 

Eftersom vi indikerat faktorer till lärares användning av digitala verktyg (DV) i 

matematikundervisningen hade det varit intressant att få mer kunskap om någon utav dessa är 

viktigare än den andra. Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka om lärares ålder eller 

kön har en påverkan på deras användning av DV i matematikundervisningen i Sverige. Den tidigare 

forskningen av Pierce och Ball (2009) har undersökt detta men i Australien vilket gör att det skulle 

vara intressant att veta om det är någon skillnad i Sverige.       
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9. Bilagor 

 

Bilaga I - Motivering av frågorna till enkät 
 

Fråga 1 

Frågan undersöker attityd. Här får vi se hur ofta läraren använder sig av DV i 

matematikundervisningen. Vi kan då anta att om läraren använder DV ofta, har hen med stor 

sannolikhet en positiv attityd till verktyget. Svarar läraren att hen använder det sällan kan det bero på 

en negativ attityd. 

 

Fråga 2 

Denna fråga undersöker också attityd. Användningen av DV vet vi har sina för- och nackdelar men 

med hjälp av denna fråga får vi se om läraren är helt emot verktyget eller helt för. 

 

Fråga 3 

Denna fråga undersöker den sociala normen. Här får vi svar på hur lärarens användning av DV 

påverkas av föräldrarna, eleverna och rektorn. T.ex säger rektorn att DV är dåligt och slöseri med 

pengar påverkar det lärarens intention till att använda verktyget. 

 

Fråga 4 

Frågan undersöker upplevd beteendekontroll. Alltså hur lätt eller svårt det är för mig att använda DV i 

matematikundervisningen. Med hjälp av frågan får vi se om läraren har tillräcklig kunskap för att 

kunna använda verktyget på ett smidigt sätt och om läraren stöter på problem med användandet av 

verktyget. Dessa faktorer påverkar lärarens intention till att använda DV i matematikundervisningen. 

 

Fråga 5 

Denna fråga är lik föregående som handlade om krångel. Här får vi också se den upplevda 

beteendekontrollen och hur lätt eller svårt läraren tycker att användningen av verktyget är. 

 

Fråga 6 

Frågan undersöker attityd och den är mer vinklad till en positiv attityd mot DV. 
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Bilaga II - Urvalsenkät 
 
Digitala verktyg i matematikundervisningen 

 

Denna enkät tar högst 5 minuter. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om förutsättningar 

till att lärare i matematiken årskurs 4-6 använder eller inte använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Vår definition av digitala verktyg är hårdvara, t.ex smartboard, dator, 

mobiltelefoner, surfplatta osv. Denna enkät följer de 4 huvudkraven för forskningsetiska principer. 

Undersökningen går ut till lärare i Umeå- och Vännäs kommun. 

Observera att enkäten används som urvalsmetod inför intervju. 

 

 

E-post: 

 

 

Namn: 

 

 

Skola: 

 

 

1. Jag använder digitala verktyg i matematikundervisningen generellt… 

 

 Inte alls 

 

 1-3 gånger i månaden 

 

 1 gång i veckan 

 

 2-5 gånger i veckan 

 

 Varje lektionstillfälle  

 

 

        2.  Jag ser övervägande nackdelar med digitala verktyg 

 

 Stämmer inte 

   

 Stämmer ganska dåligt 

 

 Varken eller 
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 Stämmer ganska bra 

 

 Stämmer helt 

 

 

         3. Jag upplever inställningen till användandet av digitala verktyg som positiv hos… 

 

 

Föräldrar Stämmer inte 2 3 4 Stämmer helt 

Rektor Stämmer inte 2 3 4 Stämmer helt 

Elever Stämmer inte 2 3 4 Stämmer helt 

 

 

         4.Hur ofta upplever du att nedanstående begränsar din användning av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

 

Digitala 

verktyg som 

krånglar 

Alltid eller 

nästan alltid 

Ofta Ibland Sällan Aldrig eller 

nästan aldrig 

Min egen 

kompetens 

gällande 

digitala 

verktyg 

Alltid eller 

nästan alltid 

Ofta Ibland Sällan Aldrig eller 

nästan aldrig 

 

 

 

         5. Jag finner användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen oproblematiskt 

 

 Stämmer inte 

 

 Stämmer ganska dåligt 

 

 Varken eller 
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 Stämmer ganska bra 

 

 Stämmer helt 

 

         6. Jag ser övervägande fördelar med digitala verktyg 

 

 Stämmer inte 

 

 Stämmer ganska dåligt 

 

 Varken eller 

 

 Stämmer ganska bra 

 

 Stämmer helt 
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Bilaga III - Intervjuguide 

 
Vår studie handlar om användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen. Genom denna 

intervju godkänner du att delta i studien men du har rätten att neka till fortsatt deltagande under 

arbetes gång. Du har anonymitet och vi har tystnadsplikt. Det material vi samlar in förvaras på en 

extern disk utan åtkomst för andra. Det inspelade materialet du bidrar med kommer endast användas 

till denna forskning och inget annat. 

 

 

Attityd 

Attityden för ett beteende 

beror på till vilken grad en 

person utvärderar eller 

bedömer beteendet som 

gynnsamt eller ogynnsamt. 

(Ajzen, 1991 s.188) 

Exempel på huvudfrågor 

 

- Vad upplever du mest 

positivt med användningen 

av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

- Vad upplever du mest 

negativt med användningen 

av digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

- Är det en fördel enligt dig att 

få jobba med digitala verktyg 

i matematikundervisningen? 

 

- Skulle du beskriva arbetet 

med digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

som lustfyllt i sig självt? 

Exempel på följdfrågor 

 

Vad upplever du mest positivt …                 

Vad skulle kunna få dig att välja bort 

eller arbeta mindre med digitala 

verktyg i matematikundervisningen? 

 

Vad upplever du mest positivt… 

Kan du berätta om något tillfälle när 

du upplevde fördelar med digitala 

verktyg? 

 

Vad upplever du mest negativt…                  

Vilken förändring måste ske för att du 

ska använda dig mer/av digitala 

verktyg i matematikundervisningen? 

 

Vad upplever du mest negativt… 

Kan du berätta om något tillfälle när 

det inte blev bra med digitala 

verktyg? 

 

Vad upplever du mest negativt…                  

Finns det förutsättningar för dig att 

arbeta mindre med digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

 

Skulle du beskriva arbetet med 

digitala verktyg i … 

Kan du beskriva ett tillfälle då du 

upplevt arbetet med digitala verktyg i 
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matematikundervisningen som 

lustfyllt?  

 

 

Subjektiv norm 

Subjektiva normen beror 

på den sociala pressen att 

utföra eller inte utföra ett 

beteende. Vi undersöker 

den sociala pressen från 

rektorer, kollegor, elever 

och föräldrar för eller 

emot lärares användning 

av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. 

(Ajzen, 1991 s.188) 

Exempel på huvudfrågor 

 

- Vilka är det som påverkar din 

användning av digitala 

verktyg? 

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle när du upplevt 

påtryckningar om att minska 

ditt användande av digitala 

verktyg i 

matematikundervisningen.  

Vad hände då?    

 

Exempel på följdfrågor 

 

- Vilka är det som påverkar din 

användning …  Hur ser den 

påverkan ut? Kan du berätta 

om något exempel när du har 

fått stöd? 

 

- Vilka är det som påverkar din 

användning … Vilka utav de 

här stöden eller 

påtryckningarna bedömer du 

är viktigast/starkast för din 

användning av digitala 

verktyg i 

matematikundervisningen? 

Varför? 

 

- Vilka är det som påverkar din 

användning … Skulle du vilja 

att stödet såg annorlunda ut? 

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle när du upplevt 

påtryckningar… Vad hände? 

Hur reagerade du då? Hur 

påverkade det din 

användning? 

Upplevd 

beteendekontroll 

Beror på den upplevda 

lättheten eller svårigheten 

att utföra ett specifikt 

beteende, den upplevda 

beteendekontrollen 

speglar så ledes också 

Exempel på huvudfrågor 

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle när du stötte på 

oväntade problem med 

digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

Hur reagerade du då? 

Exempel på följdfrågor 

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle när du stötte på 

oväntade …  om du stöter på 

problem du INTE kan lösa 

själv hur gör du då? 
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tidigare framgångar, 

motgångar samt hinder 

hos ett tidigare utfört 

beteende. (Ajzen, 1991 

s.188) 

 

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle där det gick väldigt 

bra att ta till sig digitala 

verktyg? 

 

- Kan du ge exempel på hur 

skolan försöker få 

användningen av digitala 

verktyg att fungera så bra 

som möjligt?  

  

- Kan du berätta om något 

tillfälle när du stötte på 

oväntade …  Motivera, 

förklara.   

 

- Kan du berätta om något 

tillfälle där det gick väldigt 

bra … Motivera, förklara 

faktorer. 

 

- Kan du ge exempel på hur 

skolan försöker få 

användningen… Skulle du 

vilja ha det annorlunda? 

Hur? 
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