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1 Sammanfattning 

Med denna uppsats var vi intresserade av att ta reda på hur lärare ser på användningen av iPads, 

datorer, interaktiva skrivtavlor och laborativt material i matematikundervisningen. Vi ville även 

veta hur ofta och på vilket sätt dessa används samt om det fanns en skillnad i användningen 

mellan de olika matematiska områdena. Vi valde att göra en enkätstudie där 82 lärare deltog vars 

svar ligger till grund för vårt arbete. Utifrån denna studie var majoriteten av lärarna positiva till 

alla didaktiska verktyg men att tillgängligheten och användningen varierade. Interaktiva 

skrivtavlor fanns tillgänglig hos mindre än hälften av respondenterna medan laborativt material 

fanns i närmare 100 % av lärarnas klassrum. Datorer och iPads fanns tillgängligt i 70 av 

respondenternas klassrum och vi fann även att det var en tydlig överrepresentation av iPads. 

Enkätstudien visade att alla didaktiska verktygen användes för att variera samt individualisera 

undervisningen. Dock fanns en stor skillnad på lärares användning av iPads, datorer och 

laborativt material inom matematikundervisningen. iPads och datorer användes för att uppnå ett 

roligt och lustfyllt lärande medan laborativt material användes för att eleverna skulle få en ökad 

förståelse för matematik. Med detta arbete vill vi ge en inblick i hur lågstadielärare använder 

iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor samt laborativt material i matematikundervisningen.  

 

 

 

Nyckelord: didaktiska verktyg, lågstadielärares tankar, matematikundervisning, digitala 

hjälpmedel, laborativt material. 
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2 Inledning 

Vi har valt att göra en studie om lågstadielärares tankar kring didaktiska verktyg samt hur de 

påstår sig använda dessa i matematikundervisningen. I denna studie kommer användningen av 

laborativt material (fysiska föremål som används i pedagogiskt syfte såsom pengar, knappar, 

klockor) samt digitala verktyg (iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor) att undersökas. Under våra 

perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi observerat att en varierad undervisning 

gynnar elevernas lärande då elever befinner sig på olika nivåer och tar till sig information på 

olika sätt. De lärare som vi mött under vår VFU har haft skilda synsätt på användningen av 

didaktiska verktyg, vilket även speglat deras undervisning. Vi observerade att många elever blev 

omotiverade och uttråkade under de lektioner där de mestadels räknade i matematikboken. 

Dessa elever hade svårt att sitta still vilket gjorde att de andra eleverna blev störda. Lärarens 

uppdrag blir därför att anpassa lektionerna efter alla elevers behov men även att skapa en 

varierad och lustfylld undervisning som ger en ökad förståelse för matematikens användning i 

vardagen. 

I dagens samhälle är digitala teknologier viktiga då man stöter på dem dagligen, både privat 

och på arbetsplatser. Digital teknologi används för att lagra och kommunicera kunskaper och 

erfarenheter men även i sociala sammanhang. För många barn finns digitala teknologier som ett 

naturligt inslag i deras liv. De växer upp i en värld där mobiltelefoner, surfplattor och sociala 

medier är lika vanligt som hopprep, ritblock och lego. Dagens teknik har visat sig ge en positiv 

effekt på inlärning av både språk och matematik men även visat sig stärka barns självkänsla. 

Nackdelar med användningen av skärmar är att de lätt tar fokus från andra aktiviteter som är 

viktiga för barns utveckling (Andersson, Paues och Larsson, u.å.).  

Stora satsningar görs över hela världen för att digitala medier ska införas i skolan. I Sverige 

har många skolor gjort satsningar på så kallade en-till-en-projekt vilket innebär att det ska finnas 

en dator eller iPad per elev. Målet med dessa satsningar varierar, men ofta grundar de sig i att 

skolan strävar efter att spegla samhället och därmed ta tillvara barns vardagserfarenheter 

(Lindström, 2012). Majoriteten av alla barn har förutsättningarna att bli duktiga matematiker, de 

är nyfikna, påhittiga och reflekterande men de behöver rätt verktyg för att nå dit. I denna studie 

ligger fokus på vilka didaktiska verktyg som används i matematikundervisningen på lågstadiet, 

hur ofta och på vilket sätt dessa verktyg används och varför. Det finns många olika didaktiska 

verktyg men i denna studie uppmärksammas iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor samt 

laborativt material.  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad historisk bakgrund till användandet av laborativt 

material samt digitala verktyg. Det redogörs även om vad läroplanen (2011) säger om 

användningen av dessa i matematikundervisningen. Centrala begrepp för studien presenteras 

även i detta kapitel.   

3.1 Historik 

Användandet av laborativt material inom matematik har en lång historia. Redan på 300-talet 

f.Kr. menade filosofen Aristoteles att kunskap inhämtas genom att studera konkreta objekt för 

att upptäcka egenskaper med dessa som sedan kan abstraheras via förklaring med ord (Rystedt 

och Trygg, 2010, s.15). Kulram och räknebord med räknepenningar är exempel på material som 

användes tidigt som redskap för beräkningar. Dock ersattes dessa successivt när skriftliga 

räknemetoder växte fram samt när boktryckarkonsten utvecklades (Rystedt och Trygg, 2007, 

s.19). På 1600-talet framkom betydelsen av att använda olika sinnen i undervisningen istället för 

enbart ord. All undervisning bör inledas med konkret material för att sedan kompletteras med 

ord för att ge förklaringar (Rystedt och Trygg, 2007, s.20). Under mer modern tid har teoretiker 

som John Dewey, Jean Piaget och Lev Vygotskij fördjupat sig i hur barn utvecklas och inhämtar 

kunskap vilket har gjort att dagens samhälle har en mer sofistikerad och komplex förståelse 

inom detta område.  

3.2 Vad säger läroplanen om didaktiska verktyg? 

I syftestexten för ämnet matematik finns kravet att elever ska få kunskaper i att använda digital 

teknik (Skolverket, 2011, s.47). Skolans uppdrag är att skapa en så likvärdig utbildning som 

möjligt. Med detta menas inte att skolans resurser ska fördelas lika utan att elever beroende på 

behov och förutsättningar ska få den hjälp de behöver (Skolverket, 2011, s.8). I läroplanen 

(2011) framgår det att lärarens uppgift är att “ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, s.14). Det står även att skolan ska 

stimulera elevernas nyfikenhet, självförtroende, kreativitet samt uppmuntra eleverna till att 

prova egna idéer och lösa problem (Skolverket, 2011, s.9). I kunskapskraven för matematik 

framgår det att eleven ska kunna konstruera geometriska objekt samt beskriva egenskaper hos 

begrepp med hjälp av symboler, konkret material eller bilder (Skolverket, 2011, s.60).  
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3.3 Matematiksatsningar och teknik i undervisningen 

Mellan år 2009 och 2011 gjordes i Sverige en matematiksatsning för att ekonomiskt stödja 

skolor så att kvaliteten inom matematikundervisningen skulle höjas. Skolor fick ansöka om 

bidrag hos staten. Vid sammanställningen av ansökningarna kunde dessa kategoriseras i fyra 

grupper. De första två grupperna rörde utvecklingen av laborativ matematikundervisning och 

informations- och kommunikationsteknik i undervisningen (Skolverket, 2012, s. 9). De övriga 

två var inte relevanta för vår studie och beskrivs därför inte mer ingående. Många lärare sökte 

bidrag för laborativ matematik då de ville minska inflytandet av läroboken i undervisningen 

(Skolverket, 2012, s.10). Skolorna som ansökte om bidrag för informations- och 

kommunikationsteknik önskade att införa digitala hjälpmedel i klassrummet såsom datorer eller 

interaktiva skrivtavlor för att göra undervisningen mer intressant (Skolverket, 2012, s.10).   

I Thomas Lingefjärd och Per Jönssons (2010) artikel framfördes det att den svenska skolan 

var sämst i Europa på att använda digital teknik i matematikundervisningen. Eftersom barn och 

ungdomar på fritiden ständigt kommer i kontakt med teknologi ansåg man att elever bör ha 

tillgång till tekniska hjälpmedel i undervisningen. Matematikundervisning där elever inte får 

använda dessa hjälpmedel ansågs oroande då datorer bedömdes vara viktiga vid inlärning av 

matematik. Trots att lärarna överlag var positiva till en ökad användning av datorer var bristen 

på fortbildning en av anledningarna till att ingen förändring skedde. En annan anledning var att 

matematiklärarna inte ansåg sig ha kontroll över programvaran som användes på skolans 

datorer (Lingefjärd och Jönsson, 2010). Med detta som grund fokuserar denna studie på att 

undersöka lärares tankar kring användning av dessa didaktiska verktyg.  

3.4 Interaktiv skrivtavla 

En interaktiv skrivtavla liknar en whiteboard men är en tavla som kopplas till en dator eller 

projektor. De interaktiva skrivtavlorna som man oftast finner på marknaden är Smartboard och 

Activeboard. En interaktiv skrivtavla har en tryckkänslig yta vilket gör att man kan arbeta direkt 

på tavlan med hjälp av handen eller en medföljande penna. Interaktiva skrivtavlor fungerar på så 

sätt att datorn skickar en bild till projektorn som sedan visar bilden på den interaktiva 

skrivtavlan. När den interaktiva skrivtavlan är kopplad till en dator visas allt som görs på datorn 

samtidigt på tavlan och vise versa. Detta gör att den interaktiva tavlan kan användas som 

inmatningsenhet men även som en bildskärm för film, bilder, musik och presentationer. 

Speciella program med interaktiva funktioner medföljer den interaktiva skrivtavlan så att 
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användaren kan spara arbete som skapats under lektionen, skriva ut arbeten eller flytta objekt på 

tavlan. 

3.5 Laborativt material  

Det laborativa materialets huvudsakliga syfte är att på ett konkret sätt visa eller förklara det 

abstrakta i matematiken. Med konkret menas det som människor kan uppfatta med dess fem 

sinnen, sådant man kan se och ta på såsom föremål. Abstrakt är sådant som människor kan 

uppfatta i sina tankar exempelvis matematiska begrepp (Rystedt och Trygg, 2007, s.23).  

Laborativt material kan delas in i två huvudgrupper, vardagliga föremål och pedagogiska 

material. Vardagliga föremål är sådana som finns i vår vardag, arbetslivet och i naturen. 

Pedagogiska material är sådant som är speciellt tillverkat av eller för lärare att använda i 

undervisningen och kan fungera som ett hjälpmedel för lärare att upptäcka missuppfattningar 

hos eleverna (Rystedt och Trygg, 2007, s.22; Rystedt och Trygg, 2010, ss.10–11). 

3.6 Matematikens olika områden 

Matematik innefattar olika områden. Dessa är taluppfattning och tals användning, algebra, 

geometri, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Inom taluppfattning och tals 

användning finner man färdighetsträning inom addition, subtraktion, division, multiplikation, 

positionssystemet samt matematiska tecken. Algebra innebär uträkningen av ekvationer samt en 

utökning av aritmetiken. Geometri innefattar geometriska former och kroppar, symmetri, 

mätning, lägesord samt uppskattning. Sannolikhetslära och statistik innefattar bland annat 

tabeller och diagram. Vidare i uppsatsen används begreppen taluppfattning och tals användning, 

algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt problemlösning (Skolverket, 2011, ss.48–49).  
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4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares tankar kring didaktiska verktyg samt 

hur de påstår sig använda dessa i matematikundervisningen. Utifrån detta är följande 

forskningsfrågor formulerade:  

 

1. Hur tänker lågstadielärare kring användningen av didaktiska verktyg i 

matematikundervisningen? 

2. Hur ofta och på vilket sätt används de didaktiska verktygen i matematikundervisningen?  

3. Hur skiljer sig användningen av didaktiska verktyg inom matematikens olika områden?  

5 Forskningsöversikt 

I följande kapitel behandlas tidigare forskning inom det aktuella området samt vad dessa visat 

för resultat. För- och nackdelar som forskare finner med didaktiska verktyg (laborativt material 

samt digitala verktyg) presenteras. Avslutningsvis redogörs även för tidigare studier som 

behandlar lärares tankar kring användning av laborativt material och digitala verktyg.  

5.1 Laborativt material 

Mellan 2009 och 2011 gjorde regeringen en satsning som kostade drygt 350 miljoner kronor på 

att med att hjälp av laborativt material utveckla matematikundervisningen inom svensk 

grundskola (Södertörns högskola, 2012). I en forskningsrapport gjord av Eva Färjsjö, Madeleine 

Löwing och Marie Fredriksson utvärderas satsningen. Det man kunde konstatera var att 

eleverna var väldigt aktiva, intresserade samt engagerade i arbetet med det laborativa materialet. 

Den varierande undervisningen ansågs positiv, dock hade eleverna svårt att koppla materialet till 

matematiken då syftet med lektionen var otydligt (Löwing, Fredriksson och Färjsjö, 2011, s.10).  

Att arbeta laborativt med matematikundervisningen bidrar till ett ökat intresse hos eleverna 

vilket påverkar deras lärande på ett positivt sätt (Rystedt och Trygg, 2010, s.4). I en rapport från 

Skolverket poängteras att variationen och flexibiliteten i undervisningen är avgörande för lusten 

att lära (Lindqvist, 2003, s.22). Därför är det väsentligt att variera mellan praktiska aktiviteter 

och arbete i matematikboken. Vid användning av laborativt material är det viktigt att föra en 

diskussion med eleverna där de kan reflektera kring uppgiften och därmed få en fördjupad 

förståelse (Rystedt och Trygg, 2007, s.22). Studier visar att resultatet blir bättre hos de elever 
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som får stöd av laborativt material när det arbetar med matematik. Det är därför betydelsefullt 

att läraren besitter ämneskunskaper samt erfarenhet av det laborativa materialet (Rystedt och 

Trygg, 2007, s.33). Vissa lärare har en negativ upplevelse av laborativ matematik då det är 

tidskrävande, kostsamt, samt att vissa elever kan uppleva materialet som löjligt (Rystedt och 

Trygg, 2010, ss.4, 11). Enligt Skolverket syftar laborativt arbete till en metod där eleverna ges 

möjligheter att utforska och upptäcka matematik. Laborativt arbete ska även skapa nyfikenhet 

hos eleverna, inte användas för att åstadkomma en varierad undervisning (Löwing, Fredriksson 

och Färjsjö, 2011, s.27).  

5.2 iPads, datorer samt interaktiva skrivtavlor 

I Sverige har antalet tillgängliga datorer och iPads i skolan ökat (Riksdagen, 2015, s.13). 

Forskare menar att digitaliseringen har medfört ett ökat intresse och motivation hos eleverna 

vilket man även tror kan leda till bättre resultat (Riksdagen, 2015, s.21). Mellan åren 2010–2013 

gjordes en studie som kallades Unos Uno. Den syftade till att studera effekterna hos skolor där 

man infört en-till-en projekt, vilket innebar att varje elev skulle få en egen bärbar dator eller 

surfplatta. Unos Uno visade på att de digitala verktygen ökade elevernas självförtroende 

(Riksdagen, 2015, s.22). Forskning visar även på negativa effekter av införandet av digitala 

verktyg. Detta genom ökade klyftor mellan elevernas kunskapsnivåer och försämrade betyg 

(Fleischer, 2013, ss.33–34). Eftersom inköp av teknik kan vara väldigt kostsamt innebär det att 

skolor måste spara in på annat såsom läromedel, fortbildning för lärare och i värsta fall 

lärartjänster (Nylander, 2015). När skolarbete sker via datorer arbetar eleverna mer individuellt 

vilket bidrar till en minskad empatisk förmåga. Trots detta har eleverna en positiv syn på digitala 

hjälpmedel då de själva får bestämma hur de ska utföra en uppgift (Fleischer, 2013, s.35). Då 

alla elever ska få samma förutsättningar inför ett kommande yrkesliv har digitalisering även en 

demokratisk aspekt. Trots att samhället blir mer digitaliserat medför tekniken både pedagogiska 

samt tekniska problem för lärare (Nylander, 2015).  

Användningen av interaktiva skrivtavlor kan förbättra undervisningen men även medföra 

negativa effekter. Då det finns många knappar och funktioner kan den bli tidskrävande. Att 

införskaffa en interaktiv skrivtavla gör inte undervisningen automatiskt bättre, utan det beror på 

hur lärare använder instrumentet samt huruvida läraren är införstådd i dess funktioner. Det är 

därför viktigt att läraren är engagerad samt villig att lära sig verktygets funktioner (Heldmark, 

2015). Läraren måste behärska hjälpmedlet för att skapa ett lektionsinnehåll med tydliga mål 

och syften (Heldmark, 2015). Interaktiva skrivtavlor har även positiva effekter på 
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undervisningen. Genom att visuellt visa något på tavlan synliggörs matematiken vilket öppnar 

upp för diskussioner mellan elever. Lärare sparar även tid då de enkelt kan spara material som 

skapats under lektionen för att senare använda detta vid repetition och bedömning (Heldmark, 

2015; Riksdagen, 2015, s.45). 

Undersökningar har även gjorts av hjärnforskaren Manfred Spitzer (2013) på huruvida 

användning av digitala verktyg i skolan påverkar barns hjärnor. Spitzer menar att handen är ett 

viktigt verktyg vid aktiveringen av hjärnan. När man håller i något aktiveras olika sinnen och 

därmed även fler delar av hjärnan (Spitzer, 2013, s.95). Vid senare forskning som Spitzer 

utförde visades även att användningen av digitala verktyg i undervisningen försämrar elevernas 

minne samt hämmar djupinlärning (Spitzer, 2014, s.83). Han poängterar att det är viktigt för 

barn att tänka och testa själva. Använder man sig av digitala verktyg finns risken att detta 

verktyg tänker åt eleven vilket medför att inlärningen begränsas. Med detta menar han att det 

sker en ytinlärning vid användning av digitala verktyg då eleverna inte behöver tänka själva i 

samma uträckning (Spitzer, 2014, s.83).  

5.3 Lärares tankar kring användning av didaktiska verktyg 

Gülay Bedir och Özlem Yeşim Özbek (2016) gjorde en undersökning om lärares tankar kring 

användningen av autentiskt material i matematikundervisningen. Bedir och Yeşim Özbek 

använder begreppet autentiskt material men hädanefter används begreppet laborativt material 

då det syftar på samma sak. Det positiva med användandet av laborativt material enligt lärarna 

var att eleverna fick en ökad förståelse, aktiverade fler sinnen, hade roligt i klassrummet samt 

fick ett ökat intresse och självförtroende (Bedir och Yeşim Özbek, 2016, s.140). Lärarna ansåg 

även att mer fokus bör läggas på användning av laborativt material för att fånga elevernas 

uppmärksamhet (Bedir och Yeşim Özbek, 2016, s.141). Trots dessa positiva aspekter av 

användandet av laborativt material ansåg lärarna att det fanns hinder för att uppnå bra resultat i 

klassrummet. Några av svårigheterna var tidsbrist, utrustning, pengar, kunskap och vilja (Bedir 

och Yeşim Özbek, 2016, s.141). Många lärare i undersökningen uttryckte att det var svårt att 

undervisa det abstrakta men med hjälp av digitala verktyg och laborativt material kunde eleverna 

få kunskap genom att både se och känna (Bedir och Yeşim Özbek, 2016, ss.138, 143). Det som 

lärarna fann mest positivt med användandet av laborativt material var att det ökade elevernas 

förståelse, aktiverade fler sinnen samt gynnade deras djupinlärning (Bedir och Yeşim Özbek, 

2016, s.143). Lärarna ansåg även att matematiken måste utvecklas så att eleverna finner den 

lättförståeligt och intressant (Bedir och Yeşim Özbek, 2016, s.144).  
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Gül Kaleli-Yilmaz (2015) gjorde en undersökning om turkiska mellanstadielärares syn på 

användningen av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna påstod att den största anledningen 

till att de inte använde digitala verktyg i matematikundervisningen var att de inte hade tillräckligt 

med kunskap om verktyget (Kaleli-Yilmaz, 2015, s.137). Kaleli-Yilmaz utgick från följande fyra 

kategorier, lärarbaserade faktorer, elevbaserade faktorer, innehåll - metod - tid - användande 

baserade faktorer och teknisk betydelse (Kaleli-Yilmaz, 2015, s.139). Inom lärarbaserade 

faktorer ansåg de att kunskap om det digitala verktyget var avgörande för att kunna använda det 

men att man även måste planera hur det ska användas i pedagogiskt syfte för att inlärning ska 

ske. De elevbaserade faktorerna som lärarna ansåg viktigast var att eleverna hade en positiv 

attityd till det digitala verktyget och en vilja att använda det (Kaleli-Yilmaz, 2015, s.140). 

Innehåll - metod - tid - användande baserade faktorer menade lärarna var tidsbrist. Det fanns 

inte tillräckligt med utrymme att använda digitala verktyg i undervisningen (Kaleli-Yilmaz, 2015, 

s.141). Den sista kategorin innefattar den tekniska betydelsen. Många lärare ansåg att det 

saknades modern teknologi på skolan och att det var svårt att använda vissa program då det inte 

var på lärarnas modersmål (Kaleli-Yilmaz, 2015, s.142).    

6 Teoretiska utgångspunkter 

Frågor som undersöks är kopplade till inlärning och därför utgår studien från Lev Vygotskijs 

teorier inom det sociokulturella perspektivet.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs arbeten om språk, lärande och utveckling är grunden bakom den sociokulturella 

traditionen. Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar om hur människor använder sig 

av redskap för att förstå sin omvärld. Enligt Vygotskij använder människan sig av språkliga och 

materiella redskap (Säljö, 2014, s.298). Ett språkligt redskap är exempelvis begrepp, bokstäver, 

siffror och räknesystem. Dessa använder vi för att tänka och kommunicera. Böcker, måttstock 

och tangentbord är exempel på materiella redskap. Inom den sociokulturella traditionen menar 

man att människors färdigheter varken är teoretiska eller praktiska, de är sammankopplade och 

beroende av varandra (Säljö, 2014, ss.300–301). Vygotskij menade att utveckling och lärande 

sker i sociala samspel där kommunikation och interaktion är viktiga faktorer (Säljö, 2014, s.307). 

Via kommunikation, problemlösning samt förståelse utvecklas begrepp. Genom att lära sig 

begrepp binds olika erfarenheter samman och förståelsen ökar. Vygotskij poängterar att 
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undervisningen inte får stanna upp vid det som eleverna behärskar och klarar av självständigt 

utan målet bör vara att elevernas gräns för tänkande ska vidgas (Rystedt och Trygg, 2007, s.85). 

6.1.1  Proximala utveckl ingszonen  

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella traditionen är proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

menade att människan ständigt utvecklas i olika situationer vilket innebär att när människor 

behärskar en färdighet eller ett begrepp så är de inte långt ifrån att lära sig något nytt. Den 

proximala utvecklingszonen är därmed den zon där människor är mottagliga för ny information.  

Det är här en lärarens stöd och uppmuntran blir extra viktig för att eleven ska ta till sig ny 

kunskap (Säljö, 2014, s.305). Läraren måste utmana eleven inom dess proximala utvecklingszon 

vilket innebär att uppgifter måste utformas så att de varken är för svåra eller för lätta. Till en 

början ger läraren eleven mycket stöd men detta bör avta efterhand för att sedan upphöra då 

eleven behärskar färdigheten och kan genomföra aktiviteten på egen hand. Här är det viktigt att 

läraren inte övertar arbetet utan låter eleven utmanas för att kunna skapa förståelse och ta sig 

vidare. Om läraren ger för mycket hjälp riskerar man att eleven blir en passiv åskådare vilket 

leder till att kunskapsutvecklingen hämmas (Säljö, 2014, s.306).  

7 Metod 

7.1 Val av metod 

Valet av metod för vår studie gjordes efter överväganden där vi funderade över tillvägagångssätt 

som på ett tidsbesparande sätt hjälper oss att samla in så mycket data som möjligt. För att 

kunna besvara studiens syfte samt frågeställning valde vi därför att utföra en webbenkät. För att 

kunna göra detta utformades enkäten med frågor av både kvantitativ och kvalitativ art. Enkäten 

innehåller därför kvantitativa frågor som gäller hur ofta, hur många och hur vanligt (Trost, 

2012, s.23). Då vårt syfte även var att ta reda på hur lärare tänker kring användning av 

didaktiska verktyg så får studien kvalitativa inslag då frågor såsom vad anser du om ställs. 

Eftersom frågeställningen syftar till en ökad förståelse samt att finna ett mönster i 

sammanställningen av svaren blir studien huvudsakligen kvalitativ (Trost, 2012, s.23). En 

webbenkät gör det möjligt att besvara studiens syfte och forskningsfrågor då man på kort tid 

kan samla mycket data samtidigt som det är tidsbesparande, miljövänligt, ger en större 

geografisk spridning och är anonymt. Nackdelar med en webbenkät är att man inte kan 
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garantera att enbart lågstadielärare svarar på den trots att detta poängteras i beskrivningen. En 

annan nackdel kan vara att åsikter från lärare som inte använder sig av sociala medier uteblir 

(Trost, 2012, s.136). 

7.2 Överväganden kring utformning av enkät 

För att få så tydliga svar som möjligt utformades webbenkäten så att majoriteten av frågorna 

hade fasta svarsalternativ. Webbenkäten innehöll fler strukturerade frågor då förhoppningen var 

att detta skulle gynna sammanställningen av empiri som sedan låg till grund för vårt arbete. 

Enkäten innefattade även några icke-strukturerade frågor, så kallade öppna frågor. Här hade 

respondenten chans att skriva fritt utifrån egna erfarenheter, då vi inom vissa områden var 

intresserade av att veta mer ingående hur den svarande tänker. Det finns både för- och 

nackdelar med att använda öppna frågor. Bland fördelar finner man att respondenten kan ge 

längre och mer utförliga svar, men risken finns även att svaren blir korta i form av enstaka ord 

eller svar där innebörden är otydlig. Öppna frågor är ofta svårare och mer tidskrävande att 

sammanställa (Trost, 2012, s.71). Valet att formulera öppna frågor kändes dock nödvändigt för 

att kunna besvara våra forskningsfrågor.  

Vid skapandet av webbenkäter kan det även uppstå reliabilitetsproblem ifall frågorna är 

skrivna med krångliga ord eller negationer. Detta kan resultera i att respondenterna 

missuppfattar frågan (Trost, 2012, s.63). För att öka reliabiliteten formulerades frågorna med 

enkla satser och begripliga ord. Frågorna utformades även så att de i analysen kunde 

kategoriseras efter svar samt antal.  

När man skapar en enkät är det viktigt att tänka på vilken information man är ute efter så 

problem inte uppstår under sammanställningen av data (Bell och Waters, 2016, ss.169–170). 

Det är även viktigt att tänka på hur många frågor som ställs då svarsfrekvensen minskar om 

formuläret tar mer än 15–30 minuter att besvara (Ejlertsson, 2014, s.12). Utöver personlig 

information var webbenkäten uppdelad i tre delar. Varje del representerade ett didaktiskt 

verktyg, iPads och datorer, laborativt material och interaktiva skrivtavlor. Enkäten beräknades ta 

mellan 5-10 minuter beroende på respondendens noggrannhet, vilket är inom ramen för hur 

lång en enkät bör vara (Ejlertsson, 2014, s.12). Efter vissa frågor gjordes valet att ge exempel 

inom parentes för att hjälpa respondenten att förstå vad frågan syftade till. Detta för att 

förhindra missförstånd samt för att få så relevanta svar som möjligt.  
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7.3 Urval och genomförande 

Eftersom studien behandlar lågstadielärare tankar kring samt användning av didaktiska verktyg 

valde vi att rikta oss mot lärare som arbetar med årskurserna förskoleklass till årskurs tre (Fk-3). 

Detta gjorde att den insamlade datan blev så rättvisande som möjligt. För att informationen 

sedan skulle kännas relevant samt representativ för populationen delades enkäten via sociala 

medier för att nå ut till så många som möjligt inom urvalsgruppen. Syftet med studien var att 

delvis få en geografisk spridning för att sedan kunna sammanställa resultaten och ge en inblick i 

lågstadielärares tankesätt samt användning av didaktiska verktyg i matematikundervisningen.    

Enkäten publicerades inom tre slutna grupper på FaceBook där bara aktiva lärare och 

studenter har tillgång till informationen som delas. Medlemmarna i en av grupperna bestod bara 

av lågstadielärare och studenter medan de andra två grupperna bestod av lärare från alla 

årskurser. I de sistnämnda grupperna poängterade vi att studien riktade sig mot lågstadielärare. 

Detta gjordes för att öka validiteten då vi var medvetna om att urvalet vid webbenkäter sker 

bland dator-identiteter istället för fysiska individer (Trost, 2012, s.135). Med validitet menas 

studiens trovärdighet. Om frågor ställs på fel sätt eller om enkäten når ut till fel målgrupp 

riskerar man att få ett missvisande resultat (Ejlertsson, 2014, s.107).  

Hänsyn togs även till tidpunkt samt veckodag för publicering av webbenkäten. Under vår 

VFU upplevde vi att lärarna oftast var upptagna mitt i veckan. Enkäten delades därför på en 

tisdag med förhoppning var att lärarna skulle vara tillgängliga. Webbenkäten hölls öppen under 

två veckors tid.  

7.3.1  Etiska överväganden 

Vid arbetet av studien togs hänsyn till de fyra huvudkraven inom de forskningsetiska 

principerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (GU, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna i forskningen blir 

informerade om studiens syfte. Detta gjordes i beskrivningen av vår webbenkät där information 

angående studien och dess syfte angavs. Författarnas namn, institutionsanknytning samt 

kontaktinformation fanns även tillgänglig om respondenterna hade frågor. Samtyckeskravet 

innebär att respondenten själv får bestämma över deltagandet i undersökningen. I studien hade 

respondenterna möjlighet att avböja deltagande eller avbryta deras medverkan om så önskades. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna hålls anonyma. Hänsyn togs till detta genom 

att deltagarna ej behövde ange identifierbara uppgifter såsom namn, telefonnummer eller email. 

Nyttjandekravet innebär att empirin endast används i forskningsändamål vilket poängterades i 
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informationen gällande deltagande i webbenkäten (GU, 2002).  

7.4 Databearbetning 

Vid bearbetning av vår enkätstudie ordnades svaren från respondenterna genom kategorisering. 

Dispositionen av kategoriseringen utformades efter de frågor som ställdes i webbenkäten. Vissa 

svar grupperades även efter likheter och olikheter. Till en början grupperades respondenterna 

inom olika landsdelar för att kunna påvisa om det fanns någon större skillnad mellan dessa. 

Dock kunde denna kategorisering inte användas då det var för få respondenter som 

representerade Norrland och beslut togs att inte fullfölja den jämförelsen. Svaren 

kategoriserades även efter vilken årskurs respondenterna arbetade i för att vid analysen kunna 

göra en jämförelse mellan dessa. En sammanställning av alla respondenternas svar gällande varje 

enskilt didaktiskt verktyg genomfördes för att kunna ge en inblick i lågstadielärares tankesätt 

och användning. En jämförelse mellan de didaktiska verktygen utfördes för att se om det fanns 

en eventuell skillnad mellan användningen av dessa samt om lärares synsätt påverkade dess 

användning. 

I undersökningen skedde några bortfall, detta på grund av att respondenten inte svarat på en 

fråga eller angett ofullständiga svar (Ejlertsson, 2014, s.130). Dessa bortfall finns förklarade mer 

noggrant i analysen. De öppna svaren delades in i olika kategorier utifrån egen tolkning av 

likheter och olikheter. Svaren presenteras löpande i analysen. Studiens resultat presenteras i 

antal men även i procent avrundat till närmaste heltal och som majoritet och minoritet. För att 

snabbt och enkelt kunna förmedla ett budskap till läsaren redovisas vissa resultat via 

cirkeldiagram. Detta för att med hjälp av färger enkelt kunna tydliggöra samt skilja olika 

sektorer åt (Ejlertsson, 2014, s.139). 

Då studien syftar till att ge en inblick i lågstadielärares tankar kring användning av didaktiska 

verktyg separerades inte respondenternas svar beroende på utbildning, erfarenhet inom yrket, 

ålder, kön, antal elever i klassrummet eller storlek på skola. En jämförelse bland enkätsvaren 

från lärare verksamma i åk 1 och åk 3 gjordes då det fanns förhoppningar om att finna olikheter 

mellan dessa. Denna sammanställning var inte relevant för att besvara studiens forskningsfrågor 

men ansågs intressant för läsaren.  
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7.5 Didaktisk relevans 

Då vi utbildar oss till lågstadielärare fokuserar denna studie på matematikundervisning i årskurs 

(åk) Fk-3. Ett syfte med matematikundervisningen är att elever ska “ges 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.47). Undervisningen ska 

även utveckla elevernas förmåga att argumentera samt föra matematiska resonemang 

(Skolverket, 2011, s.55). I kunskapskraven för matematik framgår det att eleven ska kunna 

konstruera geometriska objekt samt beskriva egenskaper hos begrepp med hjälp av symboler, 

konkret material eller bilder (Skolverket, 2011, s.60). Med detta som grund ställs krav på skolor 

att någon form av digital teknik samt laborativt material bör finnas tillgänglig. Inköp av iPads, 

datorer, interaktiva skrivtavlor och laborativt material är ofta väldigt kostsamt vilket innebär att 

de skolor som väljer att satsa på dessa hjälpmedel måste spara in på annat såsom läromedel, 

fortbildning för lärare och ibland lärartjänster (Nylander, 2015; Fleischer, 2013, s.32). Detta 

betyder att skolans ekonomi har stor betydelse för införskaffande av dessa didaktiska verktyg. 

Tillgängligheten av material kan bidra till en varierad undervisning men innebär inte 

nödvändigtvis att elevernas matematiska förståelse ökar. Det är viktigt att läraren formulerar 

tydliga lektionsmål samt har kunskap om det valda materialet (Löwing, Fredriksson och Färjsjö, 

2011, s.10). För att lärare ska behärska de didaktiska verktygen och dess funktioner krävs att 

läraren lägger ner tid samt finner ett intresse för dessa. Detta innebär att lärares inställning 

spelar en stor roll i huruvida eleverna använder verktygen i rätt syfte. Digitala verktyg har blivit 

alltmer populära i skolan de senaste åren och forskning visar på att elevernas resultat försämras 

vid mycket användning av dessa (Fleischer, 2013, ss.33–34). Med anledning till detta fann vi det 

intressant att undersöka lågstadielärares tankar kring didaktiska verktyg samt hur de påstår sig 

använda dessa i matematikundervisningen.  

7.6 Uppdelning av arbete  

Mestadels av tiden vid arbetet av uppsatsen har vi samarbetat tätt. Enkäten utformades 

tillsammans då detta var en viktig del som sedan skulle ligga till grund för hela arbetet. 

Sammanställningen av data gjorde vi gemensamt men vi valde även att dela upp vissa områden 

för att på ett tidseffektivt sätt sammanställa all viktig information. Vi har tillsammans arbetat 

med alla delar av uppsatsen även om vi individuellt ibland fokuserat på olika områden. Under 

arbetets gång har vi löpande läst igenom all text för att få ett sammanhängande språk. Vi har 
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även kontinuerligt formulerat tydliga mål för att vid de individuella arbetstillfällena undgå 

missförstånd. Vi anser att fördelningen av arbetet varit rättvis och jämn.  

8 Analys 

I studien deltog totalt 83 lågstadielärare. Respondenterna var geografiskt spridda över hela 

Sverige. Genom att gruppera lågstadielärarna beroende på lokalisering inom Sveriges tre 

landsdelar Norrland, Svealand och Götaland kunde vi se att majoriteten deltagare vad bosatta i 

Götaland och Svealand. Detta kan bero på att populationen är mycket högre i dessa delar 

jämfört med Norrland. Några större slutsatser gick inte att dra utifrån de få svar vi fick från 

lärarna som var bosatta i Norrland och vi valde därför att använda oss av en annan tematisk 

indelning vid gruppering av svaren för att kunna besvara studiens syfte samt forskningsfrågor.    

Inom området iPads och datorer skedde tre bortfall av respondenter vilket innebar att 80 

lågstadielärares tankar kring användning av dessa didaktiska verktyg ligger till grund för 

sammanställningen av dess data. Informationen från de borttagna respondenterna gick inte att 

använda då respondenten antingen inte arbetade på lågstadiet eller angivit ofullständiga svar 

angående användning eller tillgång av iPads och datorer. Inom områdena interaktiv skrivtavla 

samt laborativt material skedde ett bortfall bland respondenterna. Detta gjordes då läraren inte 

arbetade med de årskurser som efterfrågades. Analysen gällande dessa didaktiska verktyg 

grundas därför på information från 82 lågstadielärare. Fördelningen av respondenter bland de 

olika årskurserna var någorlunda jämn. Majoriteten av lärarna var verksamma i åk 1 och 

minoriteten lärare verksamma i förskoleklass.  

Vid sammanställning av enkätstudien fann vi att majoriteten av respondenterna var kvinnor. 

Detta kan bero på att läraryrket är kvinnodominerat med brist på manliga lärare. Det kan även 

bero på att majoriteten av medlemmarna i grupperna där enkäten delades främst bestod av 

kvinnor. En annan aspekt kan vara att kvinnor i större utsträckning känner sig mer benägna att 

söka hjälp, tips och idéer för lektioner och är därför medlem i olika undervisningsrelaterade 

grupper.  

Bland studiens respondenter kan det ha skett ett positivt urval. Med detta menas att studien 

representerar de lärare som finner ett större intresse för matematik samt använder sig av 

didaktiska verktyg i undervisningen. Respondenterna kan också representera lärare som är mer 

aktiva i grupper på sociala medier. Då majoriteten av respondenterna hade en positiv syn på 

användningen av didaktiska verktyg tror vi att de lärare som finner studiens ämne intressant är 
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de som besvarat vår enkät. Det saknas därmed delvis lärare som representerar den grupp som 

har en negativ inställning eller ej finner intresse för dessa didaktiska verktyg. 

8.1 iPads och datorer 
Totalt deltog 80 lågstadielärare i denna del av studien. 70st av lärarna hade något eller flera av 

dessa verktyg tillgängligt i klassrummet. Bland ovanstående lärare hade 89 % enbart tillgång till 

iPads, 4 % hade tillgång till datorer och 7 % hade både datorer och iPads tillgängligt i 

klassrummet. 12 % av respondenterna hade ingen tillgång till något av dessa digitala verktyg i 

klassrummet.  

8.1.1  Lågstadie lärares  tankar kring iPads och datorer  
Utifrån studien hade majoriteten av lärarna en positiv attityd till användningen av iPads och 

datorer i matematikundervisningen. Lärarna ansåg att dessa didaktiska verktyg var ett bra 

komplement och hjälpmedel för att skapa variation i undervisningen. Eleverna uppfattade 

användningen som ett roligt och lustfyllt sätt att lära sig matematik vilket ledde till ökad 

motivation.  Lärarna ansåg även att individualisering av matematikuppgifter blev enklare då det 

ofta fanns tillgång till en iPad per elev. Då uppgifter bör utformas för att utmana varje elev i 

dess proximala utvecklingszon kan iPads både gynna inlärningen men även medföra negativa 

effekter. Appar och spel är ofta utvecklade för att passa en viss åldersgrupp vilket försvårar för 

läraren att reglera svårighetsgraden efter varje elevs individuella behov. Detta kan resultera i att 

elever finner en nivå alldeles för lätt medan nästa nivå upplevs för svår vilket gör att inlärningen 

försvåras samt att eleverna blir uttråkade (Spitzer, 2013, s.96). Det är därför viktigt att eleverna 

får tänka och uppleva själva för att en djupare inlärning ska ske (Spitzer, 2014, s.83). I spel och 

appar finns det ofta givna svarsalternativ, här riskerar läraren att inte utmana eleven tillräckligt 

då denne får för mycket stöd från iPaden och inte behöver tänka själv i samma utsträckning 

(Säljö, 2014, s.306). 

Ett fåtal lärare i enkätstudien menade att användningen av iPads och datorer underlättar för 

elever som har motoriska svårigheter samt hjälper eleverna att nå målen i matematik. Lärarna 

fann även att användningen av dessa didaktiska verktyg var tidsbesparande då det fanns färdigt 

material och många appar till förfogande. Vissa lärare ansåg att iPads och datorer inte används i 

ett pedagogiskt syfte, att de missbrukas i klassrummet och att appar som används inte är 

lämpliga för elever som finner matematik problematiskt. Det framgick även att enstaka lärare 

ansåg att iPads och datorer är en del av elevernas vardag och därför inte bör finnas i skolan. De 

menade att dessa verktyg gör eleverna alldeles för stillasittande. Ett fåtal lärare nämnde att 
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elever måste få använda pennan oftare och att övningar på iPads eller datorer minskar elevernas 

förståelse för matematiska uppgifter. Då det är väsentligt för eleverna att förstå syftet med en 

övning måste läraren vara medveten om målet med utförandet vid användningen av dessa 

didaktiska verktyg. En ytlig inlärning riskeras ske om digitala verktyg tar över undervisningen 

och den motoriska träningen glöms bort (Spitzer, 2014, s.83). Enstaka lärare menade att 

användning av iPads och datorer i undervisningssyfte kan vara positivt om de används på rätt 

sätt och med ett tydligt mål och syfte, men att de inte får ta över undervisningen. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som menar att lärarens kunskap kring digitala verktyg 

är avgörande för huruvida planering och utformning av lektioner sker i pedagogiskt syfte 

(Kaleli-Yilmaz, 2015, s.140). 

8.1.2  Användning av iPads och datorer  i  matematikundervisningen ut i f rån 
lågs tadie lärares  perspektiv  

 

 
Figur 1. Användningen av iPads och datorer i matematikundervisningen.  
 
 
Bland studiens totalt 80 lärare hade 70 lärare (88 %) tillgång till iPads och datorer i sitt klassrum. 

Dessa lärare hade tillsammans tillgång till 999st iPads och datorer vilket gav ett medelvärde på 

ca 14 iPads och datorer per klassrum. Trots att 70 lärare hade dessa didaktiska verktyg 

tillgängligt fanns det ytterligare 5st lärare som använde iPads eller datorer även fast de inte fanns 

tillgängliga i klassrummet. I figur 1 visas det att 59 % av lärarna använde dem ofta, 40 % av 

lärarna använde dem ibland och 1 % använde dem som belöningssystem. I studien framgick det 

att en lärare hade iPads eller datorer tillgängligt i klassrummet men använde dem aldrig. Några 
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klasser delade på iPads mellan klassrummen medan andra hade dem bokningsbara på skolan. 

Majoriteten av lärarna med dessa didaktiska verktyg tillgängliga i klassrummet hade ofta en iPad 

per elev eller en på två elever.  

8.1.3  Användningen av iPads och datorer  inom matematikens o l ika områden 
I enkäten ställdes frågan inom vilket område i matematik använder du iPads eller datorer, här kunde 

respondenten kryssa i flera alternativ. Samtliga 75 lärare som nyttjade dessa verktyg i sin 

matematikundervisning använde dem i området taluppfattning och tals användning. I 

matematiska området algebra och problemlösning användes iPads och datorer av ungefär 

hälften av lärarna. En tredjedel av lärarna som använde iPads eller datorer använde dem i 

området sannolikhet och statistik medan två tredjedelar använde dem i området geometri. 

Majoriteten av lärarna använde iPads eller datorer i dessa områden för att färdighetsträna och 

för att variera undervisningen. Vissa lärare menade att det fanns många appar och program att 

använda inom områdena och att det var ett roligt, spännande, lustfyllt och motiverande sätt för 

eleverna att lära sig. Lärarna ansåg även att de didaktiska verktygen fångar elevernas intresse, ger 

direkt feedback samt att det är tidsbesparande då lärarna inte behöver planera aktiviteten i 

samma utsträckning. De ansåg även att det var lättare att individualisera undervisningen, 

speciellt inom området taluppfattning och tals användning då det fanns spel som innehöll olika 

nivåer. Vektor, Nomp, Skolplus, Matteportalen och Räkneapan var några spel och appar som 

var populära att använda i matematikundervisningen bland lågstadielärarna. Endast en lärare 

nämnde att användningen av det digitala verktyget ökar elevernas måluppfyllelse vilket 

egentligen alla lärare bör sträva efter med sin undervisning. 

8.1.4  Jämföre l se  mel lan åk 1 och åk 3 
Vi valde att göra en jämförelse mellan åk 1 och åk 3 för att se om det fanns någon större 

skillnad mellan användningen av iPads och datorer samt lärares tankar kring användningen av 

dessa didaktiska verktyg. Sammanlagt var det 34 lärare från åk 1 och 18 lärare från åk 3 som 

deltog i studien. 94 % av lärarna i åk 1 respektive åk 3 hade iPads eller datorer tillgängligt i 

klassrummet vilket motsvarar majoriteten av lärarna i båda årskurserna. Av lärarna i åk 1 

använde 65 % av dem iPads eller datorer ofta medan 35 % använde dem ibland. Två lärare hade 

inte de didaktiska verktygen tillgängliga i klassrummet men använde dem ibland då de delades 

med andra klasser eller fanns bokningsbara. Av lärarna i åk 3 använde 56 % av dem iPads eller 

datorer ofta medan 39 % använde dem ibland; 5 % av lärarna använde dem bara som 

belöningssystem. En lärare hade inte iPads eller datorer i klassrummet men använde dem ibland 
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då de fanns tillgängliga på skolan.  

Inom området taluppfattning och tals användning nyttjade en klar majoritet av lärarna i både 

åk 1 (97 %) och åk 3 (100 %) iPads och datorer. I både åk 1 och åk 3 användes iPads och 

datorer sällan i områdena algebra och sannolikhet och statistik, vilket kan bero på att de flesta 

lärarna använde iPads till färdighetsträning. Åk 3 hade en jämnare användning av iPads och 

datorer i de olika områdena i matematik. I åk 1 användes iPads och datorer mest i 

taluppfattning och tals användning och inom geometri. Detta kan bero på att lärare använder 

laborativt material istället inom de andra områdena för att konkretisera och öka elevernas 

förståelse. I åk 1 och åk 3 svarade majoritet av lärarna att de använde iPads och datorer inom 

dessa områden för att skapa variation på undervisningen då elever lär sig på olika sätt. De 

främsta anledningarna till användningen av iPads och datorer i åk 1 var färdighetsträning, 

variation av undervisning, bra matematikappar och att verktyget upplevdes som lustfyllt. I åk 3 

var lärarnas främsta anledning till användandet av iPads och datorer att eleverna snabbt fick 

respons på sina svar, varierade undervisningen, lätt att individualisera samt att det var lustfyllt. 

Slutsatsen man kan dra är att lärare i åk 1 använder iPads och datorer för att eleverna på ett 

roligt och lustfyllt sätt ska befästa kunskap i matematik medan lärarna i åk 3 fokuserade mer på 

hur lärande kan ske med stöd från dessa hjälpmedel. 

Lärares syn på iPads och datorer skiljde sig inte så mycket. Majoriteten av lärarna både i åk 1 

och åk 3 ansåg att iPads och datorer var ett bra komplement till övrigt material samt ett bra 

verktyg för att variera undervisningen. Lärarna inom båda årskurserna ansåg dessutom att det 

var ett roligt och lustfyllt sätt att lära sig matematik då eleverna blev mer motiverade. Trots att 

de flesta hade en positiv syn fanns det lärare, framförallt i åk 1, som påpekade att verktyget tagit 

över undervisningen i många klassrum då de används som barnvakter. Lärarna fann även 

svårigheter med att se hur eleven kunskapsmässigt låg till via verktyget och nämnde också att 

den motoriska träningen med penna glömts bort. Det är viktigt att det handskrivna eller 

praktiska inte ersätts helt med digitala hjälpmedel då dessa element är viktiga för elevers mentala 

utveckling och kunskapsinhämtning. Även om negativa åsikter angavs hade lärarna generellt en 

positiv syn och många önskade även använda iPads och datorer mer i undervisningen. 

Verktyget gav eleverna möjlighet att göra misstag då de hade fler chanser på sig att svara rätt 

vilket resulterade i att elevernas självförtroende ökade. Andra forskare har kommit fram till 

liknande resultat där elever med hjälp av digitala medel fått ökat självförtroende (Riksdagen, 

2015, s.22).  
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8.2 Laborativt material 

Vid sammanställning av vår empiriska data kunde man se att majoriteten av de lågstadielärare 

som deltagit i studien hade tillgång till laborativt material i klassrummet. Dessa lärare utgjorde 

98 % av respondenterna vilket innebar att endast 2 % av de deltagande lågstadielärare saknade 

laborativt material i klassrummet.  

8.2.1  Lågstadie lärares  tankar kring användning av laborat iv t  mater ia l  

Samtliga lågstadielärare som deltog i studien hade en väldigt positiv syn på användningen av 

laborativt material i matematikundervisningen. Majoriteten ansåg att användningen av laborativt 

material var viktigt för att konkretisera och därmed synliggöra matematiken för att förstå det 

abstrakta vilket överensstämmer med tidigare forskning (Rystedt och Trygg, 2007, s.23; Bedir 

och Yeşim Özbek, 2016, ss.138, 143). Skolverket anser att det är hur och vad man använder 

materialet till som leder till abstraktionen inte enbart konkretiseringen av materialet. Det viktiga 

är att man synliggör det matematiska innehållet med hjälp av materialet (Löwing, Fredriksson 

och Färjsjö, 2011, s.29). Genom att eleverna får använda kroppen aktiveras flera sinnen vilket 

majoriteten av respondenterna tyckte ökade elevernas förståelse för matematik. Att använda sig 

av praktiskt arbete tillsammans med teori ger bättre resultat (Säljö, 2014, ss.300–301).  

Studiens empiri visar att ungefär en tredjedel av lågstadielärarna såg laborativt material som 

ett bra komplement och hjälpmedel för att variera undervisningen. Detta trots att materialet 

enligt Skolverket ska användas för att skapa nyfikenhet hos eleverna, inte för att åstadkomma en 

varierad undervisning (Löwing, Fredriksson och Färjsjö, 2011, s.27). Lärarna ansåg även att 

detta didaktiska verktyg var användbart vid individualisering för att anpassa undervisningen 

efter elevernas olika behov. Då laborativt material kan användas på många olika sätt blir det 

enklare för läraren att anpassa övningarna för att utmana varje elev i dess proximala 

utvecklingszon. Endast ett fåtal av respondenterna nämnde att eleverna uppfattade laborativt 

material som roligt, gav en ökad lust till att lära samt att det öppnade upp för diskussioner i 

klassrummet. Majoriteten av respondenterna lyfter dock inte fram sin åsikt angående detta. 

Studiens resultat är därmed inte i enlighet med undersökningen som genomfördes av Gülay 

Bedir och Özlem Yeşim Özbek (2016), där det framgår att eleverna fann det laborativa 

materialet roligt vilket medförde ett ökat intresse och självförtroende (Bedir och Yeşim Özbek, 

2016, s.140). I studien framgår även att enstaka lärare ansåg att laborativt material bör användas 

kontinuerligt i alla åldrar då det ökar elevernas begreppsutveckling. Enligt det sociokulturella 

perspektivet utvecklas begrepp genom kommunikation. Genom att lära sig begrepp binds 
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erfarenheter samman och förståelsen ökar (Rystedt och Trygg, 2007, s.56). Då majoriteten av 

respondenterna inte hade en åsikt angående detta kan man ana att dessa lärare inte är direkt 

influerade av det sociokulturella perspektivet. Dock är detta ingenting som studiens resultat kan 

påvisa. Laborativt material är avsett att användas till yngre elever för att konkretisera det 

abstrakta i matematiken. I de högre åldrarna ska detta material inte behövas då elever redan bör 

ha uppnått en abstrakt förståelse. Ett undantag borde göras för de elever som finner 

matematiken oförståelig och är i behov av laborativt material som stöd för att uppnå målen i 

matematik.  

8.2.2  Användning av laborat iv t  mater ia l  i  matematikundervisningen ut i f rån 

lågs tadie lärares  perspektiv   

 
Figur 2. Användningen av laborativt material i matematikundervisningen. 
 
 
Studien visar att av de 82 lågstadielärare som deltog i undersökningen hade 80 lärare tillgång till 

laborativt material i klassrummet. Av dessa 80 lågstadielärare framgick det att 65 % ofta 

använde laborativt material i undervisningen medan 35 % använde det ibland, vilket visas i figur 

2. Endast två lärare hade ingen tillgång till laborativt material i klassrummet men påstod sig 

använda laborativt material ibland då det fanns tillgängligt på skolan. Detta innebär att alla lärare 

som deltog i studien använde laborativt material i matematikundervisningen men i olika 

utsträckning.  
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8.2.3  Användningen av laborat iv t  mater ia l  inom matematikens o l ika områden  

Samtliga lågstadielärare i studien använder laborativt material vid arbete inom området 

taluppfattning och tals användning. 85 % av lärarna använder även laborativt material vid 

undervisning av geometri och problemlösning. Anledningen till detta framstår som att 

materialet synliggör och konkretiserar det abstrakta vilket möjliggör en ökad förståelse hos 

eleverna. Lärarna finner även materialet användbart inom dessa områden för att variera 

undervisningen samt att eleverna med hjälp av det laborativa materialet kan experimentera och 

visa hur de kommit fram till olika matematiska lösningar.  Detta kanske grundar sig i att dagens 

lärare är styrda av läroplanen då det i kunskapskraven i matematik framgår att elever ska kunna 

konstruera geometriska objekt samt beskriva tillvägagångssätt vid lösning av uppgifter 

(Skolverket, 2011, s.60). Endast hälften av lärarna anser sig nyttja laborativt material vid 

undervisning inom området sannolikhet och statistik.  

Endast ett fåtal lärare ansåg att användningen av laborativt material kan skapa lärorika 

diskussioner mellan elever, förstärka lärandet samt öka elevernas chans till att uppfylla målen 

inom matematik.  

8.2.4  Jämföre l se  mel lan åk 1 och åk 3  

I studien deltog 34 lärare som var verksamma i åk 1 och 18 lärare som var verksamma i åk 3. 

Bland dessa lärarna uppgav 98 % att laborativt material fanns tillgängligt i klassrummet. Trots 

att ett fåtal lärare inte hade tillgång till laborativt material i klassrummet fanns det tillgängligt på 

skolan vilket medförde att samtliga lärare i åk 1 och åk 3 uppgav sig använda laborativt material 

i matematikundervisningen. Bland de 34 lärare som arbetade i åk 1 påstod 76 % använda sig av 

laborativt material ofta i matematikundervisningen medan 24 % använde det ibland. Bland de 

18 lärare som var verksamma i åk 3 uppgav sig 67 % använda laborativt material ofta medan 33 

% använde det ibland i matematikundervisningen.  

Studien visar att användning av laborativt material såsom pengar, analoga klockor och 

centikuber (små kuber som används vid beräkning av längd, area, volym och massa) 

dominerade bland båda årskurserna. I åk 1 användes dock plockmaterial i form av bönor, stenar 

och knappar i större utsträckning än i åk 3. Laborativt material användes bland lågstadielärare i 

åk 1 och åk 3 i största grad inom taluppfattning och tals användning, geometri samt 

problemlösning. Anledningen till att användningen av laborativt material dominerar inom dessa 

områden är enligt lärarna för att konkretisera det abstrakta vilket innebär att synliggöra 

tänkandet. Minoriteten av lärarna i båda årskurserna använder materialet inom sannolikhet och 
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statistik samt algebra. Ett fåtal lärare i både åk 1 och åk 3 menar att det didaktiska verktyget 

aktiverar flera sinnen samt ökar variationen och elevernas förståelse, vilket överensstämmer 

med forskning som menar att handen är viktig för att aktivera hjärnan som i sin tur gynnar 

djupinlärningen (Spitzer, 2013, s.95). Praktiska och teoretiska färdigheter bör inte tränas separat 

då dessa är beroende av varandra och bör sammankopplas för att inlärning ska ske (Säljö, 2014, 

ss.300–301).  

Lärarna i åk 1 ansåg att laborativt material är viktigt i de yngre åldrarna då de är i behov av 

att experimentera och använda kroppen. Det såg även användning av materialet som en 

möjlighet att göra matematiken tydlig samt chans till individualisering. Endast enstaka lärare i åk 

1 nämnde att arbete med laborativt material är roligt. Bland lärarna i åk 3 påpekade de flesta att 

laborativt material bidrar till en ökad förståelse för matematik. Många ansåg därför att materialet 

bör vara en naturlig del av undervisningen. Endast ett fåtal lärare i åk 3 nämnde att materialet 

bidragit till en utveckling av elevernas ämnesspråk. Användningen av materialet i kombination 

med diskussion mellan elever skulle kunna leda till en utveckling av ämnesspråket. Lärarna i åk 

1 samt åk 3 var överens om att laborativt material även bör finnas i de högre åldrarna.  

8.3 Interaktiv skrivtavla 

Vår studie visar att 52 % av totalt 82 respondenter hade tillgång till en interaktiv skrivtavla i 

klassrummet medan 48 % inte hade en interaktiv skrivtavla tillgängligt i klassrummet.   

8.3.1  Lågstadie lärares  tankar kring användning av interaktiva skrivtavlor   

Majoriteten av lågstadielärarna som hade tillgång till en interaktiv skrivtavla i klassrummet hade 

en positiv attityd till dess användning inom matematikundervisningen. Ungefär hälften av de 

lärarna med tillgång till en interaktiv skrivtavla i klassrummet ansåg sig dra stor nytta av denna 

vid genomgångar av matematiklektioner. Dessa lärare menar att en interaktiv skrivtavla fångar 

elevernas intresse, gör dem aktiva under lektionen samt bidrar till en varierad undervisning. 

Lärarna finner även att användningen av en interaktiv skrivtavla är tidsbesparande då de enkelt 

kan planera och förbereda lektioner. De kan även spara anteckningar samt elevernas olika 

matematiska lösningar för att vid senare tillfällen använda dessa vid repetition. Detta medförde 

att vissa lärare påstod sig inte kunna klara sig utan en interaktiv skrivtavla vilket kan tolkas som 

att dagens lärare finner yrket väldigt tidskrävande och är i behov av hjälpmedel som underlättar 

planeringen av undervisning.  

Mindre än en tredjedel av lågstadielärarna som hade tillgång till en interaktiv skrivtavla 
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nämnde att eleverna fann undervisningen rolig, utvecklande samt att det skapades bra 

diskussioner i klassrummet. De tyckte att bra material fanns tillgängligt på internet vilket bidrog 

till ökad motivation hos eleverna. Ett fåtal lärare menade att en interaktiv skrivtavla var bra men 

att den bör användas på ett genomtänkt sätt för att ge resultat. Det fanns även lärare som hade 

en negativ syn på användningen av interaktiva skrivtavlor och syftade på att de är komplicerade 

att använda, att det är svårt att engagera elever vilket resulterade i att den interaktiva skrivtavlan 

användes mer sällan. 

Eftersom ungefär hälften av de deltagande lärarna inte hade en interaktiv skrivtavla 

tillgänglig i klassrummet medförde detta att majoriteten av dem varken hade en positiv eller 

negativ syn på användning av det didaktiska verktyget. Några lärare förklarade att de använde 

projektor istället och att den i princip hade samma syfte som en interaktiv skrivtavla. Detta 

tyder på att dessa lärare inte riktigt har förstått den interaktiva skrivtavlans funktioner. Då en 

interaktiv skrivtavla har väldigt många olika funktioner känns en jämförelse med projektorer 

missvisande då dess huvudsyfte endast är att projicera bilder och filmer. En interaktiv skrivtavla 

har en bildskärm med touch funktioner som förutom att visa filmer och bilder kan spara 

arbeten som gjorts under lektionen. På den interaktiva skrivtavlan kan läraren skapa övningar 

vilket gör att eleverna blir aktiva. Det är en plattform för diskussion mellan elever samt att 

läraren tillsammans med eleverna kan reda ut eventuella missförstånd (Heldmark, 2015; 

Riksdagen, 2015, s.45). Trots att många lärare inte hade någon åsikt fanns det några som 

uttryckte att de gärna ville ha en interaktiv skrivtavla i deras klassrum. 
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8.3.2  Användning av interaktiva skrivtavlor  i  matematikundervisningen ut i f rån 
lågs tadie lärares  perspektiv  

 

 
Figur 3. Användningen av interaktiva skrivtavlor i matematikundervisningen. 
 

 
Bland de 43 lågstadielärare som hade en interaktiv skrivtavla tillgänglig i klassrummet framgick 

det att 65 % ofta använder den medan 28 % använder den ibland. Detta visas i figur 3. 7 % av 

lärarna med tillgång till en interaktiv skrivtavla påstod sig aldrig använda den. 5 % av 

lågstadielärarna som inte hade tillgång till en interaktiv skrivtavla i klassrummet hade möjlighet 

till användning i andra lokaler på skolan. 

Majoriteten av lågstadielärarna som använde en interaktiv skrivtavla i undervisningen 

använde den främst vid genomgångar, visning av film samt vid övningar där eleverna 

aktiverades. Den mindre andelen lågstadielärare använde den interaktiva skrivtavlan vid digital 

visning av läromedel, redovisning av elevernas matematiska lösningar samt för att i helklass reda 

ut eventuella missförstånd som uppstått. Den största anledningen till att många lärare i studien 

inte använde en interaktiv skrivtavla var att det inte fanns någon tillgänglig i klassrummet. Vissa 

lärare uppfattade även verktyget som krångligt, tidskrävande samt att elever ibland visat tecken 

på trötthet och tappat intresse vid undervisning. Detta tyder på att tillgängligheten av en 

interaktiv skrivtavla inte automatiskt förbättrar undervisningen. Lektioner kan även försämras 

ifall läraren inte besitter tillräckliga kunskaper vilket gör att man kan ifrågasätta varför skolor 

spenderar stora summor pengar på teknologi men inte på fortbildning av lärare. 
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8.3.3  Användningen av interaktiva skrivtavlor inom matematikens olika områden 

93 % av lärarna som hade en interaktiv skrivtavla tillgänglig i klassrummet använde den inom 

området taluppfattning och tals användning. Bland de lärare som hade en interaktiv skrivtavla 

nyttjades den ganska ofta inom alla områden. Detta kan bero på att den mestadels användes vid 

genomgångar samt för att visa filmer vilket kan vidröra alla de olika matematiska områdena. 

Lärarna påpekade att detta verktyg bidrog till en varierad undervisning samt att det fångar 

elevernas uppmärksamhet. Ungefär hälften av lärarna nyttjade den interaktiva skrivtavlan till att 

aktivera barnen med hjälp av övningar och spel. Endast ett fåtal lärare använde dem till att 

redovisa elevernas svar samt för att spara arbeten som skrivits eller ritats på den interaktiva 

skrivtavlan.  

8.3.4  Jämföre l se  mel lan åk 1 och åk 3 

En jämförelse mellan lärare verksamma i åk 1 och åk 3 genomfördes för att undersöka om 

eventuella skillnader fanns bland dessa svar. Studien omfattade 34 lärare i åk 1 och 18 lärare i åk 

3. Majoriteten av lärarna i åk 1 hade inte tillgång till en interaktiv skrivtavla i klassrummet. Det 

visade sig att 56 % av lärarna inte hade en interaktiv skrivtavla tillgänglig medan 44 % av lärarna 

hade en interaktiv skrivtavla i klassrummet. Betydligt fler lärare i åk 3 hade en interaktiv 

skrivtavla i klassrummet. 72 % hade detta tillgängligt jämfört med 28 % som inte hade tillgång 

till verktyget. Av lärarna i åk 1 använde 32 % en interaktiv skrivtavla ofta, 18 % ibland och 50 % 

inte alls. Bland lärarna i åk 3 använde 50 % en interaktiv skrivtavla ofta, 22 % ibland och 28 % 

inte alls.  

Inom alla matematikområden användes en interaktiv skrivtavla av majoriteten av dem som 

hade en sådan tillgänglig både i åk 1 och åk 3. Av de som använde en interaktiv skrivtavla i åk 1 

var algebra det område där den användes minst och taluppfattning och tals användning det 

område som den användes mest. Bland lärarna i åk 3 fanns en jämn fördelning mellan 

användningen inom de olika områdena.  

En stor anledning till användningen av en interaktiv skrivtavla inom båda årskurserna var 

genomgångar av lektioner. Lärarna i åk 1 ansåg att det var ett bra komplement till övrigt 

material då eleverna gjordes aktiva samt att det var ett roligt och tidsbesparande verktyg då 

material enkelt kunde sparas. Lärarna i åk 3 använde främst verktyget för att visa filmer, fånga 

intresset hos eleverna, förbereda och planera lektioner samt för att variera undervisningen. 

Lärarna i båda årskurserna använde den interaktiva skrivtavlan för liknande syften, den största 

skillnaden enligt studien var att lärarna i åk 1 ansåg att användningen av verktyget var roligt. 
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Vid sammanställningen av lärares tankar om interaktiva skrivtavlor i åk 1 och åk 3 var 

majoriteten positiva och påstod att det var ett måste i klassrummet. De flesta lärarna i åk 1 

använde verktyget som ett komplement till matematikboken och för att visa elevernas lösningar. 

Ett fåtal lärare var skeptiska mot verktyget och ansåg att det var svårhanterligt och använde 

istället sig av en dokumentkamera eller projektor. Lärarna i åk 3 använde verktyget för att öka 

variationen i undervisningen och ansåg att det var ett bra hjälpmedel för att väcka elevernas 

intresse. Ett fåtal lärare påpekade att verktyget kunde ge positiv effekt om tillräcklig med 

kunskap fanns och att det fungerade som ett bra hjälpmedel vid planering och förberedning av 

undervisningen. Även här fanns det lärare som inte var så övertygade om användningen av 

interaktiva skrivtavlor. De ansåg att eleverna inte var engagerade i undervisningen, visade tecken 

på trötthet samt att det krävdes mycket tid och planering av läraren. 

9 Resultat 

Via resultaten från denna studie kan man se att majoriteten av lågstadielärarna som deltog 

överlag hade en positiv attityd gentemot användning av iPads, datorer, laborativt material och 

interaktiva skrivtavlor i matematikundervisningen. Ca 80 % av lärarna påstod sig använda något 

av de ovan nämnda verktygen ibland eller ofta i matematikundervisningen även om verktyget 

inte fanns tillgängligt i klassrummet. Studien visar att 70 av totalt 82 lärare hade iPads och 

datorer tillgängligt i klassrummet. Bland dessa lärare hade 89 % enbart tillgång till iPads, 4 % 

endast tillgång till datorer och 7 % hade både iPads och datorer tillgängligt i klassrummet. 

Majoriteten av lärarna fann användningen av dessa didaktiska verktyg positiv då undervisningen 

kunde varieras, individualiseras samt att eleverna fann användningen rolig och lustfylld vilket 

resulterade i ökad motivation. Resultatet visade att ungefär 54 % av respondenterna använde 

iPads eller datorer ofta i matematikundervisningen och att ungefär 37 % använde dem ibland 

medan 1 % hade tillgång till verktyget men använde det aldrig. Majoriteten av lärarna menade 

att iPads och datorer var ett bra hjälpmedel för att skapa variation i undervisningen samt för att 

individualisera matematikuppgifter. För att elever ska utvecklas enligt det sociokulturella 

perspektivet är det viktigt att läraren utmanar dem inom dess proximala utvecklingszon. I detta 

fall innebär det att matematikuppgifterna måste vara utformade för att möta varje elevs 

individuella behov. Utbildningsteknologi såsom iPads och datorer kan främja lärande men då 

spel och appar ofta är utvecklade för att passa en viss åldersgrupp uppstår problematik då det 

blir svårt för läraren att reglera svårighetsgraden efter elevernas olika kunskapsnivåer. Detta kan 
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resultera i att elevernas utveckling hämmas istället för att stimuleras då eleverna kanske finner 

en spelnivå för lätt medan nästa nivå upplevs för svår vilket gör att inlärningen försvåras samt 

att eleverna blir uttråkade (Spitzer, 2013, s.96). För att eleverna ska utmanas inom dess 

proximala utvecklingszon måste läraren finnas som ett stöd tills eleven behärskar färdigheten 

och kan genomföra aktiviteten på egen hand. Det är dock viktigt att läraren inte övertar arbetet 

utan låter eleven utmanas för att kunna skapa förståelse. Om läraren ger för mycket hjälp 

riskerar man att eleven blir en passiv åskådare vilket leder till att kunskapsutvecklingen hämmas 

(Säljö, 2014, s.306). I spel och appar finns det ofta givna svarsalternativ, här finns en risk att 

eleven inte utmanas tillräckligt då denne får för mycket stöd från iPaden och inte behöver tänka 

själv i samma utsträckning (Säljö, 2014, s.306). Enstaka lärare i studien hade en negativ syn på 

användningen av iPads och datorer i matematikundervisningen. De påpekade att det var svårt 

att hitta bra material då många appar och spel inte är pedagogiskt utformade. De menade även 

att eleverna blev stillasittande samt att det var viktigt med variation och praktiska övningar för 

att öka förståelsen.      

Samtliga respondenter som deltog i studien hade en positiv syn på användningen av 

laborativt material i matematikundervisningen. Resultatet visade att 98 % av respondenterna 

hade materialet tillgängligt i klassrummet. Det framgick även att alla lärare använde materialet 

ofta eller ibland i matematikundervisningen trots att vissa inte hade det tillgängligt i 

klassrummet. Majoriteten av lågstadielärarna fann detta material väldigt värdefullt för att öka 

elevernas förståelse för matematik. Alla lärare var eniga om att detta didaktiska verktyg hjälper 

eleverna att konkretisera det abstrakta och därmed ökar begreppsförståelsen. Detta 

överensstämmer med forskning som menar att huvudsyftet med detta material är att kunna visa 

eller förklara det abstrakta i matematiken på ett konkret sätt (Rystedt och Trygg, 2007, s.23). 

Dock framgick det att en tredjedel av lärarna i vår studie använde laborativt material för att 

komplettera och variera undervisningen trots att Skolverket anser att materialet ska användas 

för att skapa nyfikenhet hos eleverna, inte för att åstadkomma en varierad undervisning 

(Löwing, Fredriksson och Färjsjö, 2011, s.27).   

Vid sammanställningen av datan gällande interaktiva skrivtavlor visade resultatet att ungefär 

hälften av lärarna i studien hade tillgång till detta didaktiska verktyg i klassrummet. Detta 

medförde att många respondenter inte hade en åsikt angående användning. Endast hälften av 

lärarna som hade detta verktyg tillgängligt i klassrummet ansåg sig dra stor nytta av denna vid 

genomgångar av matematiklektioner. Dessa lärare tyckte att en interaktiv skrivtavla fångar 

elevernas intresse, gör dem aktiva under lektionen samt bidrar till en varierad undervisning. 
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Lärarna fann även att användningen av detta verktyg var tidsbesparande då de enkelt kunde 

planera och förbereda lektioner. Vid en jämförelse av de olika didaktiska verktygen kan man se 

att en negativ syn på användning av interaktiva skrivtavlor var vanligast bland respondenterna. 

Resultatet visar att 65 % av lärarna som hade en interaktiv skrivtavla tillgänglig i klassrummet 

använde den ofta, 28 % använde den ibland medan 7 % av lärarna påstod sig aldrig använda 

den. Trots att vissa lärare fann detta verktyg svårhanterligt och att hälften inte hade någon åsikt 

angående användning framgick det att många lärare gärna ville ha en interaktiv skrivtavla i 

klassrummet.  

Alla tre didaktiska verktyg, iPads och datorer, laborativt material och interaktiva skrivtavlor 

användes mest inom området taluppfattning och tals användning. Detta kan bero på att man i 

de yngre åldrarna arbetar mycket med färdighetsträning inom de fyra räknesätten och med 

matematiska tecken för att automatisera matematiken. Det är även lätt att hitta matematikspel 

samt olika laborativa hjälpmedel som behandlar detta området. Lärarna fann det även enkelt att 

skapa övningar på den interaktiva skrivtavlan för eleverna. Det är svårare att hitta 

matematikspel som behandlar algebra, problemlösning och statistik då dessa områden kräver 

mer avancerat tänkande av eleverna. Med hjälp av iPads kan eleverna snabbt svara och direkt få 

feedback vilket gör att de kan hållas aktiverade under längre perioder. Inom området 

problemlösning kan laborativt material användas för att visa hur eleven tänker och för att 

konkretisera det abstrakta. Geometri var ännu ett område där alla tre didaktiska verktyg 

användes. Detta är förståeligt då man på iPads och datorer kan arbeta med tvådimensionella 

former samt symmetri. Med laborativt material kan eleverna få förståelse för geometriska 

figurer och lägesord. På en interaktiv skrivtavla kan läraren enkelt visa matematikrelaterade 

filmer och bilder i helklass. De kan även konstruera och utföra övningar i helklass. Resultaten 

från studien visar tydligt att de didaktiska verktygen har olika funktioner och kan fungera bra i 

vissa områden och sämre i andra. Studiens resultat visar även att majoriteten av respondenterna 

anser att eleverna finner inlärningen roligare och mer lustfylld vid användning av datorer, iPads 

och interaktiva skrivtavlor. Vid användning av laborativt material framhäver lärarna istället att 

det används för att göra matematiken konkret så att eleverna ska få en ökad förståelse. Ytterst få 

lärare nämner att materialet ska användas för att eleverna finner det roligt eller lustfyllt.  
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10 Diskussion 

Majoriteten av respondenterna hade en väldigt positiv attityd till laborativt material då de menar 

att eleverna får använda kroppen vilket aktiverar fler sinnen och därmed ger en ökad förståelse. 

Enligt hjärnforskaren Spitzer (2013) är handen ett viktigt redskap för att aktivera hjärnan. 

Genom att hålla i föremål aktiveras fler sinnen och därmed fler delar av hjärnan vilket gynnar 

djupinlärningen (Spitzer, 2013, s.95). Tidigare forskning visar även att laborativt arbete i 

matematikundervisningen bidrog till ett ökat intresse hos eleverna (Rystedt och Trygg, 2010, 

s.4). Detta överensstämmer inte med vår studie där ett fåtal lärare nämnde att materialet inte gav 

eleverna en ökad lust till inlärning eller att det skapade bra diskussioner. Majoriteten av lärarna i 

studien lyfter dock inte fram sin åsikt angående detta. Att samtliga respondenter hade en positiv 

attityd till användningen av laborativt material kan bero på att materialet historiskt sett har 

funnits länge i skolan. Lärarna besitter antagligen därmed mer kunskap om hur det laborativa 

materialet fungerar vilket gör att de känner sig tryggare vid användningen av detta.  

Enligt Vygotskij sker utveckling och lärande i sociala samspel där kommunikation och 

interaktion är viktiga faktorer (Säljö, 2014, s.307). Ur ett sociokulturellt perspektiv innebär detta 

att inlärningen inte optimeras om diskussion och samarbete uteblir även om laborativt material 

används. För att eleverna ska nå en djupare förståelse är det viktigt att föra en diskussion så att 

eleverna får reflektera kring uppgiften (Rystedt och Trygg, 2007, s.22). Att majoriteten av 

lärarna i vår enkätundersökning inte fann diskussioner som något positivt kring arbete med 

laborativt material är inget denna studie kan besvara. Om lärare enbart använder materialet i 

syfte att variera undervisningen finns risken att lektionens mål blir otydligt vilket leder till att 

eleverna får svårt att koppla materialet till matematik (Löwing, Fredriksson och Färjsjö, 2011, 

s.10).  

Laborativt material var det enda didaktiska verktyget som alla deltagande lärare i studien 

påstod sig använda i matematikundervisningen och som fanns tillgängligt i majoriteten av 

respondenternas klassrum. Staten har de senaste åren gjort olika satsningar för att införa 

laborativt material vilket skulle kunna vara en anledning till att många lärare har detta verktyg 

tillgängligt. Det finns även mycket forskning kring laborativt material som lärare kan grunda sin 

undervisning på. Vid en jämförelse av de didaktiska verktygen visade vår studie att de flesta 

lärare var negativt inställda till användning av interaktiva skrivtavlor. En anledning till detta kan 

vara att de bara fanns tillgängliga i ungefär hälften av respondenternas klassrum. En annan 

orsak kan vara att lärarna inte besitter tillräckliga kunskaper om verktygen och därmed finner 
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det svårhanterligt och tidskrävande. Även om det inte finns forskning som pekar på att 

interaktiva skrivtavlor förbättrar undervisningen och elevernas resultat finner vi det intressant 

att skolor ändå väljer att spendera stora summor pengar på att införskaffa dessa. En lärare med 

tillgång till en interaktiv skrivtavla utan kunskaper resulterar i att verktyget inte används vilket 

även framgick i vår studie (Heldmark, 2015). 

Forskning visar att elever fann skolarbetet roligare och blev mer engagerade då iPads och 

datorer användes i undervisningen (Fleischer, 2013, s.91). Det här överensstämmer med våra 

resultat där det framgick att lärarna ansåg att detta didaktiska verktyg bidrog till ett roligt och 

lustfyllt lärande som ökade elevernas motivation. Detta är intressant då forskning visar att 

elevernas betyg, minne samt djupinlärning försämras vid mycket användning av iPads och 

datorer i undervisningen (Spitzer, 2014, s.83). Forskning visar även att iPads och datorer ökar 

det individuella arbetet vilket resulterar i att elevernas empatiska förmåga minskar (Fleischer, 

2013, s.35). Trots detta var majoriteten av studiens lärare positiva till användningen av 

verktygen vilket får oss att ifrågasätta huruvida dagens utbildning samt undervisning är grundad 

på forskning. 80 % av respondenterna använde iPads och datorer ofta eller ibland i 

matematikundervisningen. Lärarna ansåg att det fanns många bra appar tillgängliga och att 

eleverna snabbt kunde få feedback, vilket gjorde att läraren kunde ägna tid åt annat än att rätta 

elevernas uppgifter. I resultatet framgår att många lärare använde iPads eller datorer som ett 

hjälpmedel för att skapa en varierad och individualiserad undervisning. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande i samspel och diskussion med andra, vilket inte var de deltagande 

lärarnas primära anledning till användningen av iPads och datorer. Lärarna tar dock hänsyn till 

läroplanen som säger att eleverna genom undervisning i matematik ska ges förutsättningar att 

utveckla kunskaper i användning av digital teknik för att göra beräkningar, presentera data samt 

undersöka problemställningar. Undervisningen ska även utveckla elevernas förmåga att 

argumentera samt föra matematiska resonemang, vilket lärarna i vår studie inte syftar 

användningen till (Skolverket, 2011, s.55). Individualisering av undervisningen bör därför inte 

vara det främsta målet med användning av iPads och datorer då det kommunikativa lärandet 

därmed blir lidande. Dock kan iPads och datorer vid genomtänkt användning vara ett bra 

hjälpmedel för att individualisera undervisningen. I resultatet framgår att 89 % av 

respondenterna hade tillgång till endast iPads medan 4 % hade tillgång till datorer. Detta ger en 

antydan på att datorer kanske är på väg att försvinna från skolorna för att ersättas av iPads. Då 

iPads tar mindre plats, är enkla att transportera, har en inbyggd kamera, har många lättillgängliga 

appar samt är lätt att använda är det kanske inte konstigt att dessa gör intåg i klassrummen. 
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Många elever är ofta sedan tidigare bekanta med verktygen vilket gör att läraren kan ägna mer 

tid åt undervisning. Även om de didaktiska verktygen medför tidsbesparingar för lärare är de 

kostsamma att köpa in för skolan vilket ofta resulterar i att andra läromedel måste prioriteras 

bort. Risken finns att iPads och datorer därmed skulle kunna överta undervisningen.   

Interaktiva skrivtavlor fanns tillgängligt i hälften av respondenternas klassrum. Vissa lärare 

ansåg sig inte behöva en interaktiv skrivtavla då en projektor fanns tillgänglig i klassrummet. 

Trots att en interaktiv skrivtavla har många funktioner visade vår studie att respondenterna 

tyvärr oftast använde den vid genomgångar och visning av film. Detta kan bero på att lärare 

fann verktyget krångligt och komplicerad att använda. Att döma av resultatet från vår studie 

hade många lärare tillgång till en interaktiv skrivtavla men få hade tillräckliga kunskaper för att 

utnyttja dess potential. När lärare inte har tillräckliga kunskaper om verktyget påverkas 

undervisningens kvalité, detta kan vara en orsak till att vissa respondenter nämnde att eleverna 

visat tecken på trötthet och tappat intresse vid matematikundervisningen. Det är därför viktigt 

att läraren är engagerad och villig att lägga ner tid för att behärska verktygets funktioner 

(Heldmark, 2015). Andra forskare har även nämnt att tid är en bristvara och menar att det är 

svårt att lära sig ett program om tiden inte räcker till (Kaleli-Yilmaz, 2015, s.142). Detta är 

förståeligt då lärare inte alltid har möjlighet att på egen hand lära sig hur interaktiva skrivtavlor 

fungerar eftersom många redan har tidsbrist och jobbar övertid. 

Bland de didaktiska verktygen som vi inriktat oss på i denna studie fann vi att lärarnas fokus 

vid användning skiljde sig. En klar majoritet menade att iPads och datorer användes då det var 

ett roligt och lustfyllt sätt för eleverna att arbeta med matematik. Dock nämnde endast ett fåtal 

att dessa verktyg var bra hjälpmedel för att eleverna skulle nå målen i matematik. När det 

däremot gällde användning av laborativt material framgick det tydligt att flertalet lärare i första 

hand ansåg detta material nödvändigt för att eleverna skulle få en ökad förståelse för ämnet. 

Respondenterna verkade vara fullt medvetna om hur materialet skulle användas för att uppnå 

resultat. Endast en lärare i undersökningen syftade till att användningen av laborativt material 

skulle upplevas rolig. Vid användning av iPads och datorer verkade det inte som att lärarna i 

studien hade ett specifikt syfte och mål med undervisningen. Med detta i åtanke är det kanske 

inte så konstigt att tidigare forskning tyder på att elevernas betyg sjunker vid mycket användning 

av iPads och datorer medan användning av laborativt material visat sig ge positiva resultat samt 

vara nödvändigt för att konkretisera det abstrakta (Rydstedt och Trygg, 2010, s.4). 
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11 Konklusion 

Med denna uppsats ville vi ta reda på hur lärare tänker kring användningen av iPads, datorer, 

interaktiva skrivtavlor och laborativt material i undervisningen. Vi ville även veta hur ofta och 

på vilket vis dessa används samt om det fanns en skillnad i användningen mellan de olika 

matematiska områdena. Genom vår empiri har vi fått en bredare och fördjupad kunskap om 

hur de olika didaktiska verktygen används i skolan samt vad lärare har för synsätt på dessa. Via 

enkätresultaten fann vi att majoriteten lärare hade en positiv attityd till användningen av iPads 

och datorer trots att forskning visat att dessa bidragit till försämrade resultat i skolan. Vi 

upptäckte även att fokus vid användning av dessa verkade ligga vid att eleverna skulle uppleva 

matematiken som rolig men inte att en fördjupad förståelse skulle ske. Trots detta satsar staten 

stora summor pengar på att införa dessa verktyg i skolan. Även om interaktiva skrivtavlor är ett 

relativt nytt koncept förväntades att fler skulle ha ett sådant verktyg tillgängligt i klassrummet. 

Det är dock förståeligt att många skolor inte har ekonomisk möjlighet att införskaffa interaktiva 

skrivtavlor. Därför blev vi förvånade över att vissa lärare som hade en sådan tillgänglig i 

klassrummet inte utnyttjade den. Å ena sidan kan detta bero på att stora summor pengar 

spenderas på verktyget vilket gör att skolor inte har råd med fortbildning för lärare. Å andra 

sidan kan det bero på ett bristande intresse hos lärarna då otillräcklig kunskap nämndes vara en 

av anledningarna till att den interaktiva skrivtavlan stod oanvänd. Resultaten från enkäten visade 

även att lärarna var väldigt positiva till användning av laborativt material i undervisningen. Detta 

verktyg framgick vara otroligt nödvändigt för att eleverna skulle få en ökad förståelse i 

matematik. Respondenternas medvetenhet om hjälpmedlets potential och syfte framstod 

tydligare i jämförelsen med iPads, datorer och interaktiva skrivtavlor.  

Efter arbetet med uppsatsen har vi blivit medvetna om vikten att planera lektioner med ett 

tydligt syfte och mål i åtanke då digitala medel eller laborativt material används. Vi har fått en 

större inblick i hur lärare tänker kring dessa didaktiska verktyg samt insikt i att verktygen själva 

inte bidrar till en bättre undervisning. Läraren kommer alltid att spela en viktig roll i huruvida 

inlärning sker hos eleverna. Uppsatsen har både bidragit till ökad förståelse gällande tidigare 

forskning inom området samt givit oss kunskaper om olika inlärningsstrategier.  

Under arbetets gång har ingen större problematik uppstått. Dock fann vi vid 

sammanställningen av data att vissa enkätfrågor möjligtvis upplevts otydliga för respondenten. 

Detta då vi efterfrågade hur ofta läraren använde något av de utvalda didaktiska verktygen. 

Respondenten kunde vid denna fråga välja bland fyra fasta svarsalternativ, Ja ofta, nej inte alls, 
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ibland eller bara som belöningssystem. I efterhand insåg vi att två av dessa svarsalternativ kan 

definieras och uppfattas på olika sätt vilket hade kunnat förebyggas genom att respondenten 

givits exempel på vilken utsträckning av användning det talas om när ja ofta och ja ibland nämns. 

Denna information hade möjliggjort att en mer specifik inblick angående användning skulle 

kunna ges. Dock anser vi inte att resultatet i sin helhet påverkats då det ger en överblick i 

lågstadielärares användning av iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor samt laborativt material.  

Vi tror att resultaten från denna studie kan vara värdefull för yrkeslärare att känna till då det 

förhoppningsvis startar en tankeprocess som rör mål och utformning av lektioner där 

användning av dessa didaktiska verktyg är involverade. Vi tror att det är viktigt för lärare att veta 

hur och varför de använder dessa verktyg i sin undervisning. Lärare bör även göras 

uppmärksamma på forskning kring dessa relativt nya fenomen som antagligen kommer att få 

större utrymme i undervisningen i framtiden.  

11.1 Vidare forskning 

Studiens frågor har varit väldigt intressanta att undersöka. Vid arbete med uppsatsen och 

sammanställningen av data blev vi snabbt uppmärksammade på att det fanns många områden 

som skulle vara spännande att undersöka närmre. Ett förslag till fortsatt forskning är att 

fördjupa sig i varför staten gör satsningar på att införa iPads och datorer i skolan när tidigare 

forskning visat att mycket användning av dessa försämrar elevernas betyg. Det vore även 

intressant att vidare undersöka varför skolor väljer att lägga stora summor pengar på 

införskaffande av interaktiva skrivtavlor trots att det inte finns någon forskning kring 

användandet av detta verktyg. Då skolor ofta har en begränsad budget skulle en fördjupning av 

rektorers synsätt på införskaffning av både datorer, iPads och interaktiva skrivtavlor vara 

intressant eftersom fortbildning av dessa ofta hamnar i skymundan. Detta leder till att lärarna 

inte kan utnyttja verktygens fulla potential. Det vore även intressant att undersöka hur lärare 

som inte har tillgång till dessa didaktiska verktyg ser på användningen av teknologi i 

undervisningen. Då det genom tiderna uppkommit många olika teorier kring hur inlärning sker 

skulle det vara spännande att studera hur lärare ställer sig till dessa och om det finns någon 

specifik teoretiker som haft inflytande på deras undervisning.  
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13 Bilaga 

13.1 Bilaga 1. Enkät 

 
 

Lärares syn på och användningen av didaktiska verktyg 
inom matematikundervisning 

 
Hej, 
Vi är två tjejer som studerar grundlärarprogrammet Fk-3 vid Uppsala Universitet som precis 
påbörjat vårt självständiga arbete där en studie kommer att göras kring användningen av 
didaktiska verktyg i matematikundervisningen på lågstadiet (Fk-3). 
 
Denna enkät riktar sig mot lärare som i nuläget arbetar på lågstadiet (Fk-3). Enkäten behandlar 
ämnet matematik där fokus ligger vid användningen av didaktiska verktyg i undervisningen, 
såsom iPads/datorer, laborativt material samt interaktiva skrivtavlor.  
 
Valet av ämnet matematik grundar sig på erfarenheter från observationer som gjorts under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Observationerna gav intryck av att en varierad 
undervisning i matematik gynnar elevers lärande. Med denna studie vill vi bredda vårt 
perspektiv och vill därför veta mer hur du ser på didaktiska verktyg samt hur du använder dem 
inom matematikundervisningen. Denna enkät delas online då ambitionen är att få en stor 
geografisk spridning.  
 
Vi skulle uppskatta om så många lärare som möjligt deltar i denna studie som kommer att ligga 
till grund för vårt arbete. Vår önskan är att få svar så fort som möjligt.  
 
Enkäten är uppdelad i tre delar som vardera fokuserar på olika didaktiska verktyg. Enkäten är 
anonym och uppskattas ta ca. 10 minuter.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Amanda Jonsson och Lina Karlsson 
 
Vid frågor, kontakta oss: 
Email: amanda_jonsson_thai@hotmail.com eller linakarlssson@hotmail.com 
 
Obligatoriska frågor * 
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Är du man eller kvinna? * 
❏ Kvinna 
❏ Man 

 
Hur gammal är du? * 

❏ 22–31 år 
❏ 32–41 år 
❏ 42–51 år 
❏ 52 år <  

 
Vilken ort arbetar du i? * 
_________________________ 
 
Vad har du för utbildning? * 

❏ Grundlärare Fk-3 
❏ Grundlärare årskurs 1–6  
❏ Lärare i årskurs 1–9 
❏ Specialpedagog 
❏ Förskollärare 
❏ Övrigt: ____________ 

 
Hur många elever finns totalt på din skola? (ca)* 
____________________ 
 
Hur många elever ansvarar du för i ditt klassrum? * 
_____________________ 
 
Hur många års erfarenhet har du inom yrket? * 
______________________ 
 
Finns det tillgång till extra resurs i klassrummet? * 

❏ Specialpedagog 
❏ Assistent 
❏ Fritidspedagog 
❏ Vi är alltid/oftast två huvudlärare i klassrummet 
❏ Nej 
❏ Övrigt: ___________________________ 

 
Vilken årskurs arbetar du med i dagsläget? * 

❏ förskoleklass 
❏ årskurs 1 
❏ årskurs 2 
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❏ årskurs 3 
❏ Övrigt: _______ 

 
 

Del 1: iPads/Datorer  
 

A. Finns iPads/datorer tillgängliga i ditt klassrum? * 
❏ Ja 
❏ Nej 

Om ja, hur många ____________________ 
 
B. Använder du iPads/datorer i din matematikundervisning? * 

❏ Ja, ofta 
❏ Nej, inte alls 
❏ Ibland 
❏ bara som belöningssystem 

 
C. Inom vilket område i matematik använder du iPads/datorer? * (Du kan kryssa i flera 
alternativ). 

❏ Taluppfattning och tals användning (addition, subtraktion, division, multiplikation, 
positionssystemet, matematiska tecken) 

❏ Algebra 
❏ Geometri (geometriska former, geometriska kroppar, symmetri, mätning, uppskattning, 

lägesord)  
❏ Sannolikhet och statistik (tabeller och diagram) 
❏ Problemlösning 
❏ Inget 

 
D. Varför använder du iPads/datorer i dessa områden? 
______________________________________________________________ 
 
E. Vad är din syn på användningen av iPads/datorer i matematikundervisningen i skolan? 
Motivera. * 
______________________________________________________________ 
 
 

Del 2: Laborativt material 
 

A. Finns laborativt material tillgängligt i ditt klassrum? * 
❏ Ja 
❏ Nej 
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B. Använder du laborativt material i matematikundervisningen? * 
❏ Ja, ofta 
❏ Nej, inte alls 
❏ Ibland 
❏ Enbart för elever med svårigheter 
❏ Övrigt: ______________ 

 
C. Vilken typ av laborativt material används? Varför används just dessa material? t.ex. 
centikuber, cuisenairestavar, pengar, multibas, multilink, volymset, klocka etc. * 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
D. Inom vilket område i matematik använder du laborativt material? (Du kan kryssa i flera 
alternativ). *  

❏ Taluppfattning och tals användning (addition, subtraktion, division, multiplikation, 
positionssystemet, matematiska tecken) 

❏ Algebra 
❏ Geometri (geometriska former, geometriska kroppar, symmetri, mätning, uppskattning, 

lägesord)  
❏ Sannolikhet och statistik (tabeller och diagram) 
❏ Problemlösning 
❏ Inget 

 
E. Varför använder du laborativt material i dessa områden? * 
______________________________________________ 
 
F. Vad är din syn på användningen av laborativt material i matematikundervisningen i skolan? 
Motivera. * 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Del 3: Interaktiva skrivtavlor 
A. Finns en interaktiv skrivtavla tillgänglig i ditt klassrum? * 

❏ Ja 
❏ Nej 

 
B. Använder du en interaktiv skrivtavla i din matematikundervisning? * 

❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Ibland 
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Om ja, vad används din interaktiva skrivtavla till och varför? (t.ex. genomgångar, filmer, 
övningar där elever är aktiva etc.).  
______________________________________________________________________  
 
Om nej, varför inte? (t.ex. ej genomgått kurs i användning av interaktiva skrivtavlor, känner sig 
obekvämt med tekniken, ser inget syfte med det etc.). 
______________________________________________________________________ 
 
C. Inom vilket område i matematik använder du en interaktiv skrivtavla? (Du kan kryssa i flera 
alternativ). * 

❏ Taluppfattning och tals användning (addition, subtraktion, division, multiplikation, 
positionssystemet, matematiska tecken) 

❏ Algebra 
❏ Geometri (geometriska former, geometriska kroppar, symmetri, mätning, uppskattning, 

lägesord)  
❏ Sannolikhet och statistik (tabeller och diagram) 
❏ Problemlösning 
❏ Inget 

 
D. Varför använder du en interaktiv skrivtavla i dessa områden? * 
_______________________________________________________________________ 
 
E. Vad är din syn på användningen av interaktiva skrivtavlor i matematikundervisningen i 
skolan? Motivera. *  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för ditt deltagande och visat intresse! 
 
 
 


