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Sammanfattning 
 
Inledning 
Digitala verktyg är något som tar större plats både i elevers vardag och i skolan. Skolverket 
(2015) menar att eleverna får en djupare förståelse för undervisningen om de får tillfälle att 
använda digitala verktyg i undervisningen. Läsåret 2018/2019 blir det dessutom obligatoriskt 
för alla lärare att följa läroplanens nya skrivningar kring digital kompetens vilket betyder att 
digitala verktyg kommer ta ännu större plats i undervisningen. Matematik och svenska är de 
skolämnen som har flest timmar i Skolverkets timplan och de berörs även av de nya 
skrivningarna i läroplanen vilket gör de till två intressanta ämnen att undersöka.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om lärare har tillräcklig kompetens kring digitala verktyg 
för att genomföra undervisning i matematik och svenska enligt läroplanens nya skrivningar 
som blir obligatoriska läsåret 2018/2019.  
 
Metod 
Den metod som används i studien är kvantitativ metod där enkät har varit verktyget för att 
samla in data. Enkäten är utformad på en hemsida för webbenkäter och riktar sig till lärare 
som arbetar på lågstadiet. Den har delats ut till lärare som är medlemmar Facebookgrupper 
och den har mejlats till 70 rektorer i Jönköpings län som i sin tur har mejlat den vidare till sina 
anställda lågstadielärare. 100 besvarade enkäter har analyserats i resultatet.   
 
Resultat 
Resultatet av studien visar att de flesta tillfrågade lärarna inte ansåg sig ha tillräckliga 
kunskaper när det kommer till användandet av digitala verktyg i matematik- och 
svenskundervisningen. Det var dessutom få som hade tillgång till en iPad eller en dator per 
elev. Resultatet visar också att iPaden och datorn inte används på alla de sätt som den 
reviderade läroplanen uppmanar till i matematik- och svenskundervisningen. Det framgår 
även att tillgången till digitala verktyg påverkar om lärarna har en positiv inställning till 
digitala verktyg eller om de ser arbetet med digitala verktyg som problematiskt.   
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INLEDNING  
Digitala verktyg är något som tar en allt större plats i barn och ungas vardag. Majoriteten av 
alla barn har gjort sin internetdebut redan vid tre års ålder och innehavet av surfplattor hos 
barn har mångdubblats bara på ett par år (Statens medieråd 2015, s. 4). Tekniken som barnen 
tidigare bara har använt i hemmet har nu förflyttats till skolverksamheten. Även Skolverket 
(2017a) menar att vi lever i en värld där digitalisering ständigt ökar och därför måste 
utbildningen också bidra till att eleverna utvecklar digital kompetens. Det är lärarnas uppgift 
att bidra till elevernas kunskapsutveckling, så även när det kommer till digitala verktyg. I den 
reviderade versionen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11, rev. 2017, s. 13) finns det ett uppsatt mål för att alla elever ska kunna ”använda såväl 
digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 
problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,” när de lämnar grundskolan.  
 
Enligt Skolverket (2015) skapar eleverna en djupare förståelse och ett större intresse för 
undervisningen om de får arbeta med digitala verktyg. Det blir ett mer självständigt arbete där 
eleverna får utforska och skapa själva. Arbetet sker då även på en arena där många elever 
känner sig säkra. Det finns även möjlighet till större variation och individanpassning i 
klassrummet. Undervisningen kan bli mer aktuell och omvärlden kan inkluderas.  
 
Men det är inte tekniken i sig som förbättrar undervisningen utan det beror på hur den 
används i undervisningen. Det kan finnas en fara med att använda digitala verktyg i 
undervisningen utan att ha ett syftet med användningen. Används de digitala verktygen utan 
syfte är risken att de inte tillför någonting nytt i undervisningen utan att de används på samma 
sätt som exempelvis ett traditionellt läromedel skulle kunna göra (Skolverket 2015).  
 
En annan aspekt gällande digitala verktyg i undervisningen är lärarnas inställning och 
kunskap. Skolverket (2015) understryker att det kan finnas en rädsla hos lärare vid 
användandet av digitala verktyg då de kanske inte behärskar tekniken och att de kan känna att 
de inte har samma kontroll över innehållet när de förflyttas till en annan plattform.  
 
Den här studien undersöker om lärare har tillräcklig kompetens kring digitala verktyg för att 
kunna genomföra undervisning i matematik och svenska enligt läroplanens nya skrivningar 
som blir obligatoriska läsåret 2018/2019. Som nämnts ovan syftar Skolverket till att digital 
kompetens ska ta större plats i undervisningen dels på grund av att eleverna får en djupare 
förståelse för undervisningen men också för att tekniken tar en allt större plats i vårt samhälle. 
Det är därför av intresse att undersöka hur lärare använder digitala verktyg i sin undervisning 
och om olika faktorer som ålder och tillgång till digitala verktyg påverkar. Matematik- och 
svenskämnet är de ämnen som har flest timmar i Skolverkets (2017b) timplan och de ämnena 
har även fått nya skrivningar om digital kompetens i den reviderade läroplanen. Det bidar till 
att det är intressant att undersöka just dessa skolämnen.  

Syfte  
Studiens syfte är att undersöka om lärare har tillräcklig kompetens kring digitala verktyg för 
att genomföra undervisning i matematik och svenska enligt läroplanens nya skrivningar som 
blir obligatoriska läsåret 2018/2019.  
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Frågeställningar 
• På vilket sätt används digitala verktyg i matematik- och svenskämnet för årskurs 1-3? 
• Påverkar lärarnas ålder användandet av digitala verktyg? 
• Påverkar tillgången till digitala verktyg undervisningen? 
• Skiljer sig användandet av digitala verktyg åt i matematik- och svenskämnet?  
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BAKGRUND 
Skolverket har nyligen reviderat läroplanen som blir obligatorisk att följa läsåret 2018/2019. 
De reviderade delarna handlar främst om digitala verktyg och hur de ska användas i 
undervisningen. Den här studiens syfte är att undersöka om lärares kompetens kring digitala 
verktyg är tillräckliga för att genomföra undervisning enligt läroplanens nya skrivningar. I 
kapitlet följer därför forskning som presenterar olika perspektiv på användandet av digitala 
verktyg i skolan. Positiva och negativa effekter av användandet har undersökts av olika 
forskare, även hur lärare använder digitala verktyg och deras inställning till dem presenteras. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

Läroplanen 
Läsåret 2018/2019 kommer den reviderade läroplanen (Lgr 11 rev. 2017) vara obligatorisk att 
följa. I den reviderade versionen finns det nya tillägg som behandlar digital kompetens vilket 
innebär att digitala verktyg kommer behöva användas i större utsträckning. Digital kompetens 
betyder att man har grundläggande färdigheter i användandet av digitala verktyg. 
Färdigheterna bygger på att man bland annat kan kommunicera, producera och bedöma med 
hjälp av digitala verktyg (Forsling 2011, s. 78). Läroplanen syftar till att elever ska använda 
sig av digitala verktyg både i matematikundervisningen och svenskundervisningen. I 
matematikämnet ska undervisningen bidra med att eleverna utvecklar kunskaper i att använda 
digitala verktyg för att bland annat kunna göra beräkningar, tabeller, diagram och 
undersökningar i matematiken. I svenskämnet ska eleverna ha digital kompetens i större 
utsträckning än i matematikämnet. Där ska undervisningen syfta till att eleverna exempelvis 
får skapa texter, skriva med digitala verktyg, skapa presentationer, kombinera texter med 
olika medier, ta del av texter i interaktiv miljö, skapa texter med interaktiva funktioner, risker 
med kommunikation i digitala medier, söka information på webbplatser och via sökmotorer 
samt lära sig om källkritik (Lgr 11, rev. 2017, ss. 56, 253). Digitala verktyg innefattar den 
digitala tekniken som används i undervisningen som till exempel surfplattor, datorer, 
interaktiva skrivtavlor, smarta telefoner, appar som finns tillgängliga på internet och andra 
digitala inlärningsverktyg (Haelermans 2017, s. 9). Det är dessa verktyg som läroplanen syftar 
till att man använder sig av i undervisningen. Detta betyder att det kommer att ställas stora 
krav på lärarna och att de har tillräcklig kompetens för att kunna använda digitala verktyg i 
olika inlärningssituationer. Min egen studie har som syfte att undersöka just detta.  

Positiva effekter av digitala verktyg i undervisningen  
En-till-en är ett begrepp som har blivit allt vanligare i svenska skolor de senaste åren. Det 
innebär att varje elev har tillgång till antingen en dator eller en surfplatta/iPad. En-till-en 
satsningen har ökat drastiskt de senaste åren, 2013 hade 250 kommuner inlett eller planerat ett 
införande av en-till-en. Det finns många faktorer som har bidragit till att fenomenet har ökat i 
svenska skolor. Dels innehåller Lgr 11 flera krav på användning av IT i undervisningen och 
dels utvecklas samhällets IT-användning (Grönlund 2014, s. 11). I en studie av Woloshyn, 
Bajovic och Maney (2017, ss. 9-10) diskuterar forskarna kring det faktum att det har blivit allt 
vanligare med en-till-en anpassningar när det kommer till digitala verktyg i USA. För de 
yngre eleverna är det iPads som används i störst utsträckning då de stora skärmarna anses vara 
användarvänliga för yngre barn. Även om iPadsen är användarvänliga för eleverna kan lärares 
kunskap kring hur man ska använda dem vara en begränsande faktor. Många lärare tycker att 
det är svårt att veta vilka appar man borde använda i sin undervisning.  
 
En stor fördel med en-till-en anpassningen är individanpassningen som är möjlig att göra. 
Genom att använda sig av en-till-en i undervisningen behöver inte eleverna arbeta med 
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samma uppgift under en hel lektion, det är lättare att byta uppgifter när eleverna har en egen 
iPad eller dator. Det gör också att eleverna får tillfälle att träna på just det som eleverna 
behöver. När eleverna har tillgång till en-till-en blir det även lättare för lärarna att bedöma 
eleverna och sedan låta var och en arbeta utefter sin förmåga när det kommer till bland annat 
läsning (Woloshyn, Bajovic & Maney Worden 2017, s. 18). Det finns flera positiva effekter 
av införandet av en-till-en i svenska skolor, sättet att söka information på har är en av dem. 
Man kan dessutom se att lärarkontakten med eleverna har ökat. Eleverna upplever också att 
deras självförtroende ökar genom att man kan presentera tydliga resultat i skolarbetet 
(Grönlund 2014, ss. 13-14).  
 
Som nämnts ovan visar forskning att individanpassningarna som är möjlig att göra med hjälp 
av digitala verktyg är en av de mest positiva effekterna gällande användandet av digitala 
verktyg i undervisningen. Det går att automatisera uppgifter som är kopplade till bland annat 
multiplikation, addition och stavning. Eleverna som utvecklas mest av arbetet med digitala 
verktyg är de lågpresterande eleverna (Haelermans 2017, ss. 11-13).  

Negativa effekter av digitala verktyg i undervisningen  
Digitala verktyg för inte bara med sig positiva effekter i undervisningen utan det kan också 
finnas en problematik kring integrationen av digitala verktyg. Det finns flera olika orsaker 
som kan bidra till att en problematik uppstår kring användningen av digitala verktyg. Lärare i 
några kanadensiska skolor upplever att de har olika kunskaper när det kommer till teknologi. 
Detta bidrar till att lärarna känner sig osäkra vid användningen av digitala verktyg. Det finns 
en ytterligare rädsla hos lärarna vid användningen av teknologi, nämligen att tappa kontrollen 
över innehållet i undervisningen. Andra problemfaktorer kring integrationen av digitala 
verktyg är bristen på utbildning och bristfälligt stöd från organisationen. En annan 
problematik som upptäckts är lärares förmåga att inkludera digitala verktyg i undervisningen, 
att kunna gå från teori till praktik. Alltså att kunna ta den teoretiska kunskapen kring hur man 
kan använda digitala verktyg i undervisningen till att faktiskt använda det praktiskt i 
undervisningen. En till faktor är bristen på tillgång till hårdvaror och mjukvaror som är 
aktuella då teknologin ständigt utvecklas. I de undersökta kanadensiska klassrummen har 
eleverna inte tillgången till en-till-en, det finns alltså inte tillräcklig med digitala verktyg 
vilket innebär att eleverna inte kan arbeta individuellt med ett digitalt verktyg (Saxena 2017, 
s. 67).  
 
Jan Hylén är en forskare som gjort en förstudie åt forskningsinstitutet Ifous, FoU skola och 
Kommunförbundet Skåne. Studien visade att trots att man i svenska skolor har stor tillgång 
till datorer och internetuppkoppling jämför med andra europeiska länder är inte användningen 
mer frekvent. Det går att se ett mönster i vilka skolämnen datorerna används mest, det är i 
svenska och samhällskunskap. I de ämnena används datorerna främst till att söka information 
och göra redovisningar. Den lägsta användningen sker i språkämnen och matematik. Svenska 
lärare har relativt högt självförtroende när det kommer till IT-användning medan elevernas 
självförtroende är splittrat. Deras tillit till sin egen förmåga ligger lägre än genomsnittet i 
Europa för elever på högstadiet och gymnasiet (Hylén 2013, ss. 15-16). Andra negativa 
effekter man sett med införandet av en-till-en är att arbetet för lärarna har ökar och det har 
även medfört stora kostnader för skolorna. Det enskilda arbetet för eleverna har också ökat 
och både elever och lärare upplever att en stress kring skolarbetet har uppstått sen man 
började arbeta med en-till-en (Grönlund 2014, ss.14-15).  
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Ett förändrat arbete 
De digitala verktygen kan användas på flera olika sätt vilket betyder att de inte styrs av ett 
specifikt skolämne, det i sig innebär att digitala verktyg kan leda till ett förändrat arbetssätt. 
På en iPad kan exempelvis kamerafunktionen användas för att fotografera och filma, det finns 
även appar för att till exempel skapa böcker. Syftet med att använda iPaden som ett verktyg i 
undervisningen är för att eleverna bland annat ska lära sig om problemlösning, 
kommunikation men även för att planera kring sitt eget lärande. I en kanadensisk studie menar 
forskare att undervisningen blir elevcentrerad då eleverna får testa sig fram vid arbetet med 
digitala verktyg. Lärandet sker på flera olika plan vid användandet av en iPad då den kan 
användas i alla skolämnen (Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & Glazewski 2017, ss. 160-161). 
Samma studie visar att genom ett arbete med iPaden i klassrummet upplever både elever och 
lärare att de får mer självförtroende när det kommer till teknikanvändandet. Undervisningen 
blir både problemlösningsfokuserad och elevcentrerad. Lärandemiljön bidrar till att eleverna 
utvecklar färdigheter som krävs i det tekniksamhället vi lever i idag. 
 
Även Tallvid (2015, ss. 126-128) menar att införandet av datorer i klassrummet förändrar hur 
eleverna arbetar. Att ständigt ha tillgång till internet förändrar hur arbetet i klassrummet ser 
ut. Det innebär att eleverna kan spela spel och surfa under lektionstid men de hinner 
fortfarande utföra sitt skolarbete. Eleverna gör med andra ord mer av allt under lektionerna. 
Det har också fört med sig att kravet på tillgång till information har ökat, eleverna nöjer sig 
inte längre med den information de får från läraren utan internet får en viktig roll i 
informationssökandet. Tallvid menar då att detta för med sig att eleverna har större behov av 
undervisning i källkritik och hur man söker information på internet. I och med att eleverna 
kan söka egen information utmanar de också lärarens roll i klassrummet.  

Lärarens användning och inställning till digitala verktyg 
En studie utförd på svenska lärare visar att unga lärare använder digitala verktyg i högre grad 
i sin undervisning än äldre lärare. Forskarna menar att det kan ses som en generationsfråga 
och att det inte är speciellt förvånade att det är yngre lärare som använder digitala verktyg i 
störst utsträckning. De menar också att glappet förmodligen kommer minska med tiden. Ett 
annat glapp som finns är tillgången till digitala verktyg. Studien visar att unga lärare med hög 
tillgång till digitala verktyg på arbetsplatsen är de som också använder det allra mest och har 
mest kunskap. Forskarna menar dock att tillgången i sig inte gör att lärarna automatiskt kan 
använda de digitala verktygen. Som lärare måste man få utbildning i hur man faktiskt 
använder dem (Persson & Thunman 2013, ss. 166-167).  
 
Tallvid (2016, ss. 514-515) har undersökt lärares ovilja till att använda datorer i 
undervisningen. Lärarna använde datorer regelbundet utanför klassrummet och var positiva 
till det men visade en ovilja att använda datorer i undervisningen. Studien visade att lärarna 
har bristande kunskaper i att använda datorerna i undervisningssyfte och Tallvid menar att det 
visar att lärare är i behov av ständig fortbildning kring digitala verktyg. Lärarna i studien var 
även rädda för att tappa kontrollen över innehållet under lektionerna och att deras brist på 
kunskap betyder att rollerna mellan elever och lärare förändras. Lärarna sade också att 
användandet av datorer i klassrummet gör att lektionerna blir oförutsägbara och användningen 
av datorer skedde därför inte varje dag. Studien visade att lärarna hade problem med att hitta 
material som passade undervisningen vid användandet av datorer. Lärarna argumenterade 
även för att tidsbristen utgjorde ett problem. Forskaren kommer därför fram till att lärarna 
behöver hjälp och stöttning när det kommer till internetbaserade läromedel då de studerade 
lärarna inte känner att det har tid att själv leta upp material.  
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Sammanfattning av användningen av digitala verktyg  
I och med förändringarna som kommer att ske i Lgr 11 kommer det vara obligatoriskt att 
arbeta med digitala verktyg i undervisningen och det går att se både fördelar och nackdelar 
med att digitala verktyg tar allt större plats i undervisningen. Det finns både problematik kring 
att man har tillgång till en-till-en (Woloshyn, Bajovic & Maney Worden 2017) och en 
problematik kring att man inte har tillgång till en-till-en (Saxena 2017). Å ena sidan skapar 
det möjlighet till individuellt arbete och utveckling (Woloshyn, Bajovic & Maney Worden 
2017), å andra sidan blir skolarbetet allt mer individualiserat. Eleverna ställer högre krav på 
undervisningen då de själva kan vara med och påverka allt mer (Grönlund 2014). 
 
Det finns också många möjligheter med användandet av digitala verktyg i undervisningen. De 
kan utvecklas på nya innovativa sätt som inte varit möjliga på samma sätt tidigare. Till 
exempel genom att skapa filmer, musik och böcker på ett nytt sätt. Eleverna kan dessutom bli 
mer delaktiga och medvetna kring sitt eget lärande (Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & 
Glazewski 2017). Men det är inte själva användandet av digitala verktyg som gör 
undervisningen lyckad. Lärarna måste känna sig trygga med användningen och de måste ha 
kunskap om hur man ska använda verktygen i undervisningen. Tillgången i sig för inte med 
sig att eleverna lär sig och att undervisningen blir lyckad (Tallvid 2016, Haelermans 2017). 
 
Det finns även fler känslor kopplade till den digitala användningen så som stress, lågt 
självförtroende och rädsla för den förändrade lärandesituationen (Saxena 2017, Tallvid 2015). 
Sammanfattningsvis så väcker den nya digitaliserade skolan många känslor hos både lärare 
och elever.   
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TEORI 
Inledningsvis behandlar detta kapitel förhållandet mellan Deweys syn på skolan och hur 
teorin kan användas för att analysera resultatet av denna studie. Sedan följer en beskrivning av 
Deweys teori om skolan, hemmet och individen.  

Studiens förhållande till Dewey  
Deweys syn på skolan och lärandet är applicerbar på denna studie då han ansåg att eleverna 
ska mötas av praktiska element i skolans verksamhet. Digitala verktyg går i skolans kontext 
att se som ett praktiskt verktyg som på ett nytt sätt appliceras på undervisningen. Dewey lade 
dessutom stor vikt vid sambandet som ska finnas mellan skolan och hemmet. Även läroplanen 
menar att undervisningsinnehållet ska vara vardagsnära. Digitala verktyg är idag vanligt 
förekommande i elevernas vardag. Som nämnts tidigare har majoriteten av alla barn gjort sin 
internetdebut vid tre års ålder och innehavet av surfplattor har mångdubblats på bara ett par år 
(Statens medieråd 2015, s. 4). Det betyder att de flesta barn har erfarenhet av användandet av 
digitala verktyg vilket går att koppla till Deweys tankar om att skolan ska ta tillvara på 
elevernas erfarenheter från hemmet. Han beskrev också att det skapas en klyfta mellan skolan 
och arbetslivet. I dagens samhälle är digitala verktyg som iPads och datorer en del av många 
arbeten vilket betyder att användandet av digitala verktyg blir som en bro mellan skolans 
verksamhet och det kommande arbetslivet. Även Deweys tankar kring att eleverna behöver 
vara aktiva, kreativa och prova sig fram i undervisningen går att applicera i denna studie då 
digitala verktyg ger eleverna möjlighet till att vara aktiva och delaktiga i sitt eget lärande. 
Studien utgår från lärarnas perspektiv på hur de uppfattar och använder digitala verktyg i 
undervisningen. Detta för att undersöka om de erbjuder eleverna en varierad undervisning 
med hjälp av dessa verktyg, där eleverna får vara just aktiva och delaktiga.  

Skolan och individen 
Dewey (2004, ss. 19, 48) lade stor vikt vid att skolan skulle ge varje enskild elev möjlighet till 
utveckling och att utbildningen skulle syfta till att eleverna skulle möta praktiska problem 
som kunde uppstå i samhället. Han menade också att den uppdelning som finns mellan teori 
och praktik måste upphöra. Även när någonting praktiskt utförs måste teoretiska kunskaper 
användas för att förstå vad man gör, alltså går de olika typerna av kunskaper hand i hand. 
Utbildning och skola ska enligt Dewey ses som en social process, alltså som en del av 
samhällslivet. Skolan ska därför inte ses som en förberedelse för det kommande livet utan bör 
ses som en process i livet. I relation till Deweys tankar är det intressant att undersöka om 
lärare använder teoretiska kunskaper i kombination med praktiska, i det här fallet att använda 
digitala verktyg. Därför undersöker denna studie hur digitala verktyg används och om lärarna 
har de kunskaper som behövs för att bedriva undervisning med hjälp av digitala verktyg.  
 
Utbildningen av individen börjar redan vid födseln enligt Dewey (2004, ss. 46-48). 
Människan sätts in i ett socialt sammanhang redan som liten och formas sedan ständigt av 
omgivningen. Dewey skrev om två utbildningsprocesser, den psykologiska och den sociala. 
Den psykologiska utbildningsprocessen är den som är mest grundläggande då den handlar om 
ett barns begåvning och instinkter. Dewey menade att man i skolan måste anpassa 
utbildningen efter elevernas instinkter och begåvning om ett meningsfullt lärande ska ske. 
Den sociala utbildningsprocessen behövs för att ge människan en uppfattning om vad 
utvecklingen syftar att användas till. De två processerna ska ses som jämlika, den ena är inte 
överordnad den andra då de kompletterar varandra. Dewey menade att man kunde göra detta 
genom att ta tillvara på elevernas intressen, vanor och kapacitet och omsätta det till utbildning 
som bidrar med kunskaper som passar in i ett socialt sammanhang. Läraren ska enligt Dewey 
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vara en del av gruppen och vara den som väljer ut det som är lämpligt för eleverna att lära sig. 
Digitala verktyg har blivit en stor del av människors vardag, båda barn och vuxnas. Dewey 
menade att man ska ta tillvara på elevernas intresse och vanor vilket man kan göra vid arbetet 
med digitala verktyg. Det är därför relevant att studera hur eleverna använder digitala verktyg 
och hur ofta de gör det i matematik- och svenskundervisningen.  

Skolan och hemmet 
Enligt Dewey behövde det finnas ett samband mellan hemmet och skolan. Utbildningen ska 
ha sin utgångspunkt i elevernas egna intressen och aktiviteter som sker på fritiden. Han 
menade att eleverna behöver vara kreativa, aktiva och prova sig fram i klassrummet. Ett sätt 
att vara aktiv och kreativ på är att använda digitala verktyg på olika sätt i undervisningen. Det 
är först när eleverna får tillfälle att göra detta som de kan lära och förstå. När undervisningen 
knyter an till elevernas vardagsliv utanför skolan underlättar deras inlärning i skolan då de 
inte behöver väcka helt nya intressen. Eleverna känner sig meningsfulla och som lärande 
varelser först när deras erfarenheter tas tillvara på i undervisningen (Dewey 2004, ss. 94-96). 
Många elever har erfarenhet av användandet av datorer och iPads utanför skolans värld. 
Därför är det ett arbetssätt som skulle kunna ta tillvara på elevernas erfarenheter i 
klassrummet. Denna studie undersöker därför på vilket sätt eleverna får tillfälle att arbeta med 
digitala verktygen i matematik och svenskämnet.  
 
En problematik med skolan enligt Dewey var att det eleverna lär sig i skolan varken kan 
kopplas till vad eleven gör utanför skolan, i samhället eller till hemmet. Skolan blir en 
isolerad plats där man inte tar hänsyn till den enskilda individens erfarenheter från hemmet 
eller det omgivande samhället. Dewey menade också att det inte fanns en naturlig koppling 
mellan skolan och arbetslivet vilket kan skapa en klyfta mellan de båda. Det är skolans 
uppgift att se till att det finns en naturlig väg mellan skolan och det kommande arbetslivet där 
eleverna förväntas hamna. Deweys (2004, ss. 97-98) huvudsakliga syfte med dessa 
ståndpunkter var helt enkelt att eleverna ska kunna ta med sina kunskaper från hemmet till 
skolan och sina kunskaper från skolan och applicera de i hemmet. Detta gäller vare sig det 
handlar om matematikkunskaper eller om matlagning. Det är därför intressant att undersöka 
hur eleverna får arbeta med digitala verktyg i matematik och svenskundervisningen. De nya 
skrivningarna i läroplanen som handlar om digital kompetens och kan ses som ett steg att 
förena både skolan och hemmet men även skolan och arbetslivet då digitala verktyg används i 
större utsträckning i de allra flesta arbeten. För att undersöka hur digitala verktyg används i 
matematik och svenskundervisningen har en enkätundersökning utförst bland lärare som 
arbetar med elever i årskurs 1-3. För att kunna undersöka vad eleverna får tillfälle att arbeta 
med är det lämpligt att undersöka hur lärarna själva anger att de undervisar med hjälp av 
digitala verktyg.   
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METOD  
I den här studien har kvantitativ metod använts och enkäter har varit verktyget. Syftet med 
studien är att undersöka om lärare kunskaper kring digitala verktyg är tillräckliga för att 
arbeta med dessa i matematik- och svenskundervisningen enligt läroplanens nya skriviningar. 
Genom att använda enkät som verktyg för att studera syftet var det möjligt att nå ut till en stor 
population respondenter i form av lärare som undervisar på lågstadiet.  

Enkätutformning  
Enkäten som är skapad till studien riktar sig till populationen lärare som arbetar med 
årskurserna 1-3. Den inleds med en rad bakgrundsfrågor kopplade till respondentens 
utbildning, yrke och om privat användning av digitala verktyg. Sedan följer 15 frågor som är 
kopplade till hur digitala verktyg används i matematikundervisningen och 15 likadana frågor 
som handlar om hur man använder digitala verktyg i svenskundervisning. Enkäten avslutas 
med några attitydfrågor och en öppen fråga där respondenterna kan lämna en kommentar till 
enkäten. Trost (2001, s. 90) menar att ordningsföljden på frågorna i ett frågeformulär är 
viktigt för att det ska vara logiskt för respondenten när hen besvarar frågorna.  
 
Enkäten består av en rad olika frågor. Det är sakfrågor, attityd och åsiktsfrågor, öppna frågor, 
flervalsfrågor och envalsfrågor. Sakfrågor är frågor där man undersöker faktiska förhållanden 
som till exempel kön och ålder. Attityd och åsiktsfrågor är frågor där det finns påståendesatser 
med olika svarsalternativ som ligger på en skala. Skalan kan ha alternativ som ofta eller 
sällan. Öppna frågor är sådana frågor där respondenten uppmanas skriva ett eget svar utan 
svarsalternativ. Det finns också öppna följdfrågor där respondenten uppmanas kommentera 
föregående fråga. Flervalsfrågor och envalsfrågor innebär att respondenten kan kryssa i ett 
svar på en fråga eller kryssa i flera svar på en fråga (Trost 2001, ss. 63-79).  

Urval 
För att nå ut med enkäten till ett stort antal respondenter lades enkäten upp i lärargrupper på 
Facebook. Enkäten skickades ut i grupperna Matematik F-3 och IKT-verktyg som har knappt 
14000 medlemmar respektive drygt 9000 medlemmar. Trots det höga antalet medlemmar var 
responsen låg med endast 10 besvarade enkäter på två dagar. För att nå ut till fler lärare 
mejlades enkäten till 70 rektorer i Jönköpings län för att be dem skicka enkäten till sina 
anställda lågstadielärare. Rektorernas mejladresser hittades på skolornas hemsidor. Av de 70 
rektorerna som kontaktades svarade 17 att de skulle skicka enkäten vidare till sina anställda.  

Bortfall 
Enkäten var aktiv i en vecka, då var drygt 100 enkäter besvarade. Med tanke på hur många 
medlemmar Facebookgrupperna har och antalet rektorer som blev mejlade går det att 
konstatera att ett fåtal personer besvarade enkäten. Det kan finnas flera anledningar till att 
personer valde att inte besvara enkäten. Tidsaspekten kan vara en faktor och enkätens längd 
kan vara en annan faktor. Det faktum att enkäten var internetbaserad kan också påverka 
antalet respondenter då enkäten inte lämnas ut personligen. I det här sammanhanget är det 
svårt att prata om ett bortfall då det är omöjligt att veta hur många som tar del av enkäten. Det 
går att sammanfatta det som att enkäten troligtvis nådde ut till en stor population men att 
endast ett fåtal valde att besvara den.  
 
I de besvarade enkäterna finns ett internt bortfall. Det ena interna bortfallet är enkäter som 
plockats bort på grund av att respondenterna endast besvarat ett fåtal frågor i enkäten. Det var 
sju enkäter som plockades bort på grund av detta interna bortfall. Det andra interna bortfallet 
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är enkäter där respondenter svarat på stora delar av enkäten men inte slutfört den. Dessa är 
inte bortplockade men det skapar ett bortfall i den totala redovisningen av enkäten.  

Genomförande/analys 
För att sammanställa svar och göra olika analyser av de insamlade enkäterna har 
statistikprogrammet SPSS använts. I programmet matas variabler och värden in. Man kan 
säga att variablerna är frågorna eller påståendena i frågeformuläret och värdena är 
svarsalternativen. Variablernas värden består av olika skalnivåer. 
 
För att kunna analysera den kvantitativa datan kan man använda sig av olika typer av 
analyser. I resultatkapitlet presenteras olika typer av analyser, univariat, bivariat och 
multivariat analys. En univariat analys redovisar värdet från en variabel i taget. Det är alla 
”vanliga” tabeller som redovisas i resultatet. Det presenteras också analyser som visar på 
samband mellan två olika variabler, det kallas för bivariat. Detta redovisas genom korstabeller 
och korrelationsanalyser. En korstabell visar en kombinationer av värden på två olika 
variabler. Korrelationsanalyser använder man för att undersöka hur starkt sambandet är 
mellan två variabler (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 173-179). I resultatet görs det 
för att visa samband mellan olika attitydfrågor där två frågor i taget testas. 
 
Attitydskalans korrelationer mellan påståenden har analyserats enligt Pearsons 
produktmomentkorrelation. Det betyder att man undersöker samband mellan olika 
påståenden. Sambanden mäts genom en korrelationsberäkning. Hur stor signifikansen är 
anger man med en eller två stjärnor. En stjärna betyder att det är en signifikans på 95% och 
två stjärnor betyder att det är en signifikans på 99%. Fler stjärnor betyder högre trovärdighet. 
När ett positivt tal visas i tabellen betyder det att det finns en positivt samband och ett negativt 
tal visar ett negativt samband mellan påståendena (Johnsson 2007, ss. 211-213).  
 
En annan tabell som skapats för att analysera påståendena i attitydskalan är en tabell som 
redovisar medelvärden och standardavvikelser. Medelvärdet visar just medelvärdet på hur 
respondenterna svarat på attitydskalan. Standardavvikelser redogör för hur stort 
spridningsmåttet är på skalan. Om standardavvikelsen är hög indikerar det att respondenterna 
har svarat olika på skalan, är standardavvikelsen däremot låg har respondenterna svarat 
ungefär lika (Stukát 1993, ss. 40-42).  

Reliabilitet och validitet  
För att försäkra att forskning har hög validitet är det viktigt att studien undersöker det man har 
i syfte att undersöka. I denna studie betyder det att enkätfrågorna är utformade på ett sätt som 
gör att frågorna och svarsalternativen gör det möjligt att besvara studiens syfte (Thurén 2013, 
s. 26). Frågorna i en enkät ska vara entydiga, relevanta och enkelt utformade (Christoffersen 
& Johannessen 2015, s. 157). För att säkerställa att frågorna och svarsalternativen i enkäten 
var utformade på ett tydligt sätt utfördes en pilotstudie på ett fåtal lärare. I pilotstudien 
upptäcktes detaljer som stavfel och felformuleringar vilket ändrades innan den slutgiltiga 
enkäten skickades ut.  
 
Som forskare behöver man även förhålla sig till reliabilitet i sin forskning vilket innebär att 
forskningen är tillförlitlig. Med andra ord betyder det att studien har utförts på rätt sätt 
(Thurén 2013, s. 27). För att garantera den här studiens reliabilitet har alla variabler och 
värden från enkäterna förts in i programmet SPSS. Det betyder att risken för att enkätsvar 
försvinner minskar avsevärt, rena räknefel undviks då det är ett program som räknar och 
dessutom går det att mäta reliabiliteten på värdena.  
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Etik 
Vetenskapsrådet har olika etiska krav som forskare behöver förhålla sig till. I denna studie är 
det konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet som har varit aktuella. 
Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att respondenter i undersökningen är anonyma, 
det går inte att spåra vilka som har deltagit. Informationskravet har uppfyllts då alla 
respondenter informerats om att deltagandet är frivilligt genom ett missivbrev (se bilaga 2) i 
början av enkäten. Nyttjandekravet innebär att materialet som är insamlat till studien, i det här 
fallet enkätsvaren, enbart får användas till denna studiens syfte. Materialet får inte heller lånas 
ut till någon annan forskningsstudie (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Alla dessa krav är 
uppfyllda. 
 
Som forskare ska man ha ett etiskt förhållningssätt. Det etiska förhållningssättet ska 
appliceras på både forskningens inriktning och på genomförandet av forskningen. 
Forskningsetik handlar om hur deltagare blir behandlade. Deltagare får exempelvis inte bli 
kränkta genom forskningen (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Den här studien tar hänsyn till 
forskningsetik genom att enkätfrågorna inte berör ett känsligt ämne som skulle kunna kränka 
respondenterna.   
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RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultatet i form av tabeller och löpande text. Kapitlet börjar 
med att redovisa bakgrundsfrågor följt av tabeller som visar hur digitala verktyg används. 
Kapitlet avslutas med tabeller som redovisar attitydfrågor i form av medelvärde och 
korrelation samt respondenternas övriga synpunkter.  

Bakgrundsfrågor  
I den här undersökningen deltog 100 lärare, 89 av dessa besvarade hela enkäten. 96% av 
deltagarna var kvinnor. Av de 100 lärarna var 95% utbildade till grundskollärare, resterande 
var utbildade förskollärare, speciallärare eller outbildade. Deras verksamma år som lärare 
varierade från 1 till 43. De flesta lärarna arbetar i en årkurs 1. Majoriteten av alla tillfrågade 
lärare hade behörighet att undervisa i matematik och svenska. Det var endast 3% av 
respondenterna som saknade behörighet i ämnena.  
 
När det kommer till utbildning inom digitala verktyg var det 36% som angav att de fått det i 
sin grundutbildning. Hela 85% angav att de fått fortbildning inom digitala verktyg på 
arbetsplatsen. Dessutom angav 91% av de tillfrågade att de upplevde att arbetsgivaren 
förespråkar användandet av digitala verktyg i undervisningen.  

Lärarnas kunskaper 
Enkäten riktar sig till lärare för att ta reda på om och hur de använder digitala verktyg i 
matematik och svenskundervisningen. En viktig fråga i enkäten handlar därför om lärarna 
tycker att deras kunskaper kring digitala verktyg är tillräckliga. Lärarnas svar redovisas i en 
korstabell där svaret på påståendet har jämförts med deras ålder uppdelat i tredjedelar.  
 
Tabell 1. Kunskaper kring digitala verktyg satt i relation till ålder. Svar i procent.  
 

Mina kunskaper kring 
digitala verktyg är 
tillräckliga 

23-35 år 36-47 år 48-67 år 

Ja 56 % 39 % 29 % 

Nej 44 % 61 % 71 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 1 visar att 56 % av lärarna mellan 25-35 år har svarat att de aser sig ha tillräckliga 
kunskaper kring digitala verktyg. Det är 39% bland lärarna i åldrarna mellan 36-47 år som 
kryssat för samma svarsalternativ. Bland lärarna i åldrarna 48-67 är det enbart 29% som 
angett att de har tillräckliga kunskaper.   
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I enkäten ombads respondenterna att lämna en kommentar kopplat till påståendet om deras 
kunskaper kring digitala verktyg är tillräckliga. På frågan om man anser sig ha tillräckliga 
kunskaper kring digitala verktyg kunde respondenterna bara svara ja eller nej. Många av de 
som svarade nej på frågan kommenterade att man aldrig blir fullärd och att man ständigt 
behöver utveckla sina kunskaper. De uttryckte exempelvis ”Finns mycket att lära!!” och ”Det 
är viktigt att fortbilda sig för att hinna med i den digitala utvecklingen, eftersom den ändrar 
sig hela tiden”. Flera uttrycker dessutom att de gärna vill lära sig mer när det kommer till 
vissa appar och specifika områden, exempelvis ”Det finns alltid mer att utveckla för att 
komma längre med barn i behov av stöd. T.ex. behöver jag bli kunnig i vilka appar som är 
bättre än andra. Jag testar mig fram just nu.”.  
 
Det finns också de som svarade ja på föregående fråga, att de upplever att deras kunskaper är 
tillräckliga. En respondent menar att ”Mina kunskaper är mer än tillräckliga, eleverna 
använder ofta digitala läromedel.” och en annan uttrycker ”Eftersom man är uppvuxen i den 
världen med tekniska prylar känner jag att jag kan dem rätt bra. Sen är det självklart bra med 
fortbildning om man ska jobba med något speciellt.”. 

Användning av iPad och dator i undervisningen 
I enkäten finns det frågor som handlar om hur eleverna använder iPad och dator i matematik 
och svenskundervisningen och hur ofta de gör det. Nedan visas först univariata analyser i 
form av frekvenstabeller och sedan bivariata analyser i form av korstabeller. I tabell 2 och 3 
anges svaren i procent och absolut frekvens som visar antal personer som svarat då dessa var 
flervalsfrågor i enkäten.   
 
Tabell 2. Hur använder eleverna iPads i matematik- respektive svenskundervisningen? Svar 
anges i procent, relativ frekvens. Inom parentes anges absolut frekvens.  
 

Hur använder eleverna 
iPads? 

Svenska Matematik 

Kamera 22 % (20) 12 % (12) 

Sökverktyg 30 % (27) 11 % (11) 

Skrivverktyg 56 % (51) 17 % (17) 

Program kopplat till 
läromedel 

48 % (44) 49 % (47) 

Färdighetsträning 55 % (55) 71 % (69) 

Används ej 9 % (9) 20 % (19) 

 
Tabell 2 visar skillnader på hur eleverna använder iPaden i matematik och svenskämnet. Man 
kan se att det är betydligt färre elever som använder iPaden som kamera, sökverktyg och 
skrivverktyg i matematikundervisningen jämfört med svenskundervisningen. Det eleverna 
använder iPaden till mest är program kopplade till läromedel och färdighetsträning i båda 
ämnena. I matematiken används iPaden främst för färdighetsträning. Det är 9% respektive 
20% som aldrig använder iPad i undervisningen.  
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Tabell 3. Hur använder eleverna datorer i matematik- och svenskundervisningen? Svar i 
procent och absolut frekvens inom parentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3 visar att majoriteten av lärarna har angett att eleverna inte använder datorer i något 
av ämnena svenska (51%) och matematik (58%). Det många lärarna angett att eleverna 
använder datorerna till i svenskundervisningen är för att skriva (30%) men det är också det 
respondenterna har angett att eleverna använder datorn till minst i matematikämnet (3%). I 
matematikämnet används datorerna istället främst för färdighetsträning (34%), även i 
svenskämnet anger många respondenterna att datorerna används till detta (31%). Datorn kan 
användas för program som är kopplade till läromedel, i matematik ämnet är det fler (27%) 
som anger att de använder datorn för detta än i svenskämnet (19%). Det är få respondenter 
som angett att datorn används som sökverktyg i matematikämnet (4%) och större andel som 
angett att eleverna använder datorn för detta syfte i svenskämnet (17%).  
 
Tabell 4. Hur många iPads och datorer finns tillgängliga i klassrummet? Svar i procent. 
 

 Hur många iPads finns 
tillgängliga i klassrummet? 

Hur många datorer finns 
tillgängliga i klassrummet? 

0 10 % 32 % 

1-5 24 % 48 % 

6-10 36 % 13 % 

en-till-en 30 % 7 % 

Summa 100 % 100 % 

 
Tabell 4 visar hur många Ipads respektive datorer som lärarna angett finns i klassrummet. 
10% av lärarna har angett att de inte har tillgång till några iPads i klassrummet och 29% har 
angett att de har tillgång till en iPad per elev. Resultat av enkäten visar att det är färre som har 
tillgång till datorer i sina klassrum än Ipads. Det är enbart 7% som har tillgång till en dator per 
elev. Eleverna har större tillgång till en-till-en när det kommer till iPads (29%) än datorer. När 
det kommer till iPads har de flesta (35%) tillgång till 6-10 stycken och flest har angett att de 
har tillgång till 1-5 datorer (48%).  
 
  

Hur använder eleverna 
datorer? 

Svenska Matematik 

Sökverktyg 17 % (15) 4 % (4) 

Skrivverktyg 30 % (27) 3 % (3) 

Program kopplat till 
läromedel 

19 % (17) 27 % (26) 

Färdighetsträning 31 % (28) 34 % (32) 

Används ej 51 % (46) 58 % (55) 
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Tabell 5. Hur ofta använder eleverna iPads i undervisningen, satt i relation till lärarnas ålder. 
 

Hur ofta använder 
eleverna iPads i 
undervisningen? 

 23-35 år 
 

matematik   svenska      

36-47 år 
 

matematik    svenska      

48-67 år 
 

matematik    svenska      

Ofta  20 % 52 % 45 % 63 % 29 % 32 % 

Sällan   80 % 48% 55 % 37% 71 % 68% 

Summa  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabell 5 visar hur ofta lärarna angett att eleverna använder iPads i matematikundervisningen. 
Alternativen ofta och sällan är sammanslagningar av sex valbara kategorier från enkäten. De 
alternativen är flera gånger varje dag, en gång om dagen, flera gånger i veckan, en gång i 
veckan, någon gång i månaden och aldrig. De tre första alternativen har slagits samman till 
ofta och de tre senare som sällan. Detta gäller även för tabell 6. I tabeller går det att utläsa att 
iPaden används oftare i svenskundervisningen. I matematikämnet är det både de yngsta och 
de äldsta lärarna som anger att eleverna använder iPadsen mest sällan. Tabellen visar också att 
eleverna använder iPad oftare i svenskämnet än matematikämnet. Lärarna som tillhör 
åldersgruppen 37-47 är de som använder iPad allra mest i sin undervisning. 
 
Tabell 6. Hur ofta använder eleverna dator i undervisningen, satt i relation till lärarnas ålder. 
 

Hur ofta använder 
eleverna dator i 
undervisningen? 

 23-35 år 
 

matematik   svenska      

36-47 år 
 

matematik    svenska      

48-67 år 
 

matematik    svenska      

Ofta  28 % 73 % 31 % 73 % 67 % 70 % 

Sällan   72 % 27% 69 % 27% 33 % 30% 

Summa  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabell 6 visar att datorer generellt sett används oftare i svenskundervisningen än i 
matematikundervisningen oavsett åldersgrupp. Det finns dock andra skillnader mellan 
åldersgrupperna. Det är lärare i åldersgruppen 48-67 som anger att eleverna använder datorer 
oftast i undervisningen, 67% i matematik och 70% i svenska. De flesta lärarna i åldrarna 23-
35 (72%) och 37-47 (69%) anger att eleverna använder datorer sällan i 
matematikundervisningen men använder dem ofta i svenskundervisningen, 73% för båda 
åldersgrupperna. Det är också en märkbar skillnad på om eleverna använder datorerna ofta 
eller sällan i de två ämnena.   
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Attityd kopplade till digitala verktyg 
I slutet av enkäten finns det frågor om attityd kopplade till digitala verktyg. Svarsalternativen 
består av en skala från 1-6 där 1 står för instämmer inte alls och 6 instämmer helt. Tabell 7 
visar medelvärdet och standardavvikelsen på hur lärarna har svarat på påståendena.  
 
Tabell 7. Attitydfrågor kring digitala verktyg, medelvärde och standardavvikelse. 
 

Påstående Medelvärde Standardavvikelse 

Jag ser er tydlig koppling 
mellan elevernas lärande 
och användningen av 
digitala verktyg 

4,39 1,212 

Det finns en stor 
problematik när det 
kommer till användandet av 
digitala verktyg  

2,73 1,223 

Jag har tillgång till de 
digitala verktygen jag 
behöver för att bedriva min 
undervisning 

3,87 1,740 

Jag har en positiv 
inställning till användandet 
av digitala verktyg 

5,3 0,970 

Jag har den kunskapen 
som behövs för att arbeta 
med digitala verktyg 

4,16 1,331 

Jag kan styra över 
innehållet vid arbetet med 
digitala verktyg 

4,81 1,167 

Jag arbetar med källkritik 4,01 1,556 

 
Tabell 7 visar medelvärdet av hur respondenterna har besvarat påståendena där 1 är det lägsta 
värdet och 6 är det högsta. Medelvärdet visar hur väl respondenterna instämmer i påståendet. 
Det betyder att respondenterna instämmer i relativt hög grad (4.39) i att de ser en tydlig 
koppling mellan elevernas lärandet och användningen av digitala verktyg. Det går också att 
utläsa att respondenterna inte tycker att det finns en stor problematik när det kommer till 
användandet av digitala verktyg då medelvärdet är ganska lågt (2.7). Respondenterna har 
dessutom en positiv inställning till användandet av digitala verktyg eftersom det är ett högt 
medelvärde (5.3). De anser i ganska hög grad (4.8) att de kan styra över innehållet vid arbetet 
med digitala verktyg. Standardavvikelserna som också står utskrivna i tabellen visar hur stort 
spridningsmåttet är. Alltså hur lika eller olika respondenterna har besvarat påståendena. Det 
finns inget extremt högt eller lågt värde i tabellen, alla ligger runt 1, vilket betyder att det är 
ett relativt lågt spridningsmått. Den minsta standardavvikelsen är 0.97 på påståendet positiv 
inställning till användandet av digitala verktyg vilket indikerar att respondenterna har svarat 
relativt lika. Det påståendet med störst standardavvikelse handlar om tillgången till digitala 
verktyg där det är 1.74, vilket betyder att det finns en större variation mellan hur 
respondenterna svarat på skalan. 
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Tabell 8. Korrelationer mellan påståendena i attitydskalan, enligt Pearsons 
produktmomentkorrelation, för fullständigt utskrivna påståenden se tabell 7. 
 
 

Påstående tydlig 
koppling 
lärande 

problematisk 
användning 

tillgång  
digitala 
verktyg 

positiv 
inställning 

har 
kunskapen 
som 
behövs 

Styr 
över 
innehåll  

arbetar 
med 
källkritik 

tydlig 
koppling 
lärande 

- -.35** -.21* .61** .38** .45** .35** 

Problematisk 
användning 

-.35** - -.21* -.31 -.29** -.196 -.18 

tillgång till 
digitala 
verktyg  

.21* -.21* - .27** .37** .42** .143 

positiv 
inställning 

.61** -.31** .27** - .55** .58** .33** 

har 
kunskapen 
som behövs 

.38** -.29** .37** .55** - .49** .43** 

styr över 
innehåll 

.45** -.19 .42** .59** .49** - .43** 

Arbetar med 
källkritik 

.353** -.18 .143 .33** .43** .34** - 

                   
*   (signifikant på 95% nivå)  
 
** (signifikant på 99% nivå)  
 
Tabell 8 visar korrelationer mellan påståendena i attitydskalan, se också tabell 7. De 
påståendena med två stjärnor betyder att det finns en starkare korrelation än de påståendena 
med en stjärna. En korrelation med minus framför betyder att det finns ett negativt samband 
mellan påståendena. Det går att utläsa att de respondenter som tycker att de ser en tydlig 
koppling mellan elevernas lärande och användningen av digitala verktyg anser sig också 
kunna styra över innehållet vid arbetet med digitala verktyg, har den kunskapen som behövs 
vid arbetet med digitala verktyg, arbetar med källkritik och har en positiv inställning till 
användandet av digitala verktyg.  
 
Det går även att utläsa att respondenterna som anser sig ha en positiv inställning till 
användandet av digitala verktyg också anser sig ha tillgång till de digitala verktyg de behöver, 
har kunskapen som krävs, kan styra över innehållet och att de arbetar med källkritik. Alla 
dessa påståenden har en stark korrelation med två stjärnor.  
 
I tabellen kan man utläsa att det finns ett negativt samband mellan påståendena, arbetet med 
digitala verktyg är problematiskt och tillgång till digitala verktyg som behövs. Det betyder att 
de som anser att arbetet är problematiskt också saknar tillgång till verktygen. De som anser att 
det finns en problematik anser sig dessutom inte ha den kunskapen som krävs för att arbeta 
med digitala verktyg.  
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Synpunkter kring användningen av digitala verktyg 
I slutet av enkäten finns en öppen fråga där respondenterna fick lämna egna synpunkter på 
användningen av digitala verktyg i undervisningen. Totalt 16 lärare valde att kommentera 
något under denna punkt. Återkommande synpunkter är att man saknar tillgång till vissa 
verktyg vilket begränsar undervisningen. En respondent skriver ”Vi har endast EN IPad i 
klassen och det är jättesvårt att sätta in det naturligt i undervisningen. Som det är nu har vi ett 
rullande schema för färdighetsträning för samtliga elever samt mer för elever med behov.”. 
Många menar dessutom att det är svårt att avgöra vilka appar som fungerar bra och som 
uppfyller syftet med undervisningen.  
 
Det flera lärare är eniga om är att de digitala verktygen inte ersätter en duktig pedagog och de 
riktar även kritik mot användandet av digitala verktyg. En uttrycker följande: 
 

Det finns en stor problematik till att använda digitala verktyg, med det gör det ju i all undervisning. 
Det krävs ju undervisning och skicklighet när det gäller all undervisningsmaterial. En ipad allena 
löser ju lika lite som att släppa in sin klass i ett bibliotek. Det är synd att det fortfarande finns lärare 
och skolledare som inte förstår det. 

 
En annan respondent menar att: 
 

Det är viktigt att vara kritisk vid användandet och hellre använda några stycken digitala läromedel 
som är bra än flera halvbra/dåliga. Nu har jag en årskurs 1, så det gäller att hitta digitala läromedel 
som är anpassade efter dem. 

 
Det finns även de lärare som tycker att det läggs för stor vikt vid användandet av digitala 
verktyg. En av respondenter uttrycker följande: 
 

Det verkar som om ett yngre barn inte har förmågan att koppla Ipadens uppgifter med det som 
handen gör på ett papper. Vi använder t ex Qnoddarna i svenskan för att arbeta med bokstävernas 
form, men likväl skriver många fel när de formar bokstaven på papper. Jag har varit lärare så många 
år utan tillgång till digitala verktyg och jag tror inte på att de gör underverk. En duktig pedagog kan 
aldrig ersättas av digitala verktyg. Sen kan viss färdighetskunskap övas upp med hjälp av datorer 
och Ipads, men jag tror inte på den hysterin kring digitala verktyg. Däremot förstår jag att man måste 
lära eleverna viss datakunskap, såsom hur wordprogrammet fungerar mm. Jag tror också att datorer 
och Ipads gynnar äldre elever bättre än yngre, då hjärnan har mognat och man förstår att programmen 
är till för att hjälpa mig i min kunskapsinhämtning. Men det jag ser är att de yngre eleverna inte kan 
koppla övningarna på Ipaden till det verkliga livet. Som sagt, duktiga pedagoger är a och o. 

 
Det går att sammanfatta respondenternas synpunkter kring digitala verktyg genom att säga att 
de lämnade kommentarer om sådant som de uppfattar som problematiskt kring användandet 
av digitala verktyg. De lämnade också kommentarer om sådant de saknar i sina klassrum för 
att bedriva undervisning med hjälp av digitala verktyg.   
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DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till teori och 
tidigare forskning. Det följs av en metoddiskussion där metoden diskuteras och avslutas med 
tankar kring didaktiska konsekvenser som studien fört med sig.  

Resultatdiskussion 

Deweys teori kring skolan, individen och samhället 
Syftet med studien är att undersöka om lärare har tillräcklig kompetens kring digitala verktyg 
för att bedriva undervisning utifrån läroplanens nya skrivningar. Enligt Deweys tankar kring 
skolan och individen måste uppdelningen mellan teori och praktik upphöra. Eleverna måste få 
möta undervisning där teori och praktik kopplas samman då det går hand i hand. Även när 
någonting praktiskt utförs i undervisningen måste teoretiska kunskaper tillämpas då man 
måste förstå det praktiska man gör (Dewey 2004, ss. 19, 48). När det kommer till användandet 
av digitala verktyg som en iPad i undervisningen kan det innebära att eleverna och lärarna 
genom verktyget får en möjlighet att koppla samman teoretiska kunskaper med en praktisk 
tillämpning. De digitala verktygen blir då ett redskap för att förstå skolämnen som matematik 
och svenska. En iPad erbjuder många olika kreativa arbetssätt som att exempelvis fotografera, 
spela in filmer, göra animationer, skapa presentationer, tillverka interaktiva böcker, 
kommunicera med andra osv. De här arbetssätten blir också ett sätt för att eleverna att vara 
medskapare av sitt eget lärande. Resultatet i den här studien visar att eleverna inte får tillfälle 
att arbeta på de ovan beskrivna arbetssätten i speciellt stor utsträckning. Det betyder att 
eleverna kanske inte får möjlighet att koppla samman de teoretiska och praktiska kunskaper i 
undervisningen som Dewey förespråkade.  
 
Enligt Dewey behöver eleverna få vara kreativa, aktiva och få tillfälle att prova sig fram i 
undervisningen. Det är först då eleverna får tillfälle att lära sig och förstå någonting nytt enligt 
honom (2004, ss. 94-96). Ett sätt för eleverna att vara kreativa och aktiva i undervisningen är 
att använda digitala verktyg på olika sätt. Lärarna i undersökning tillfrågades hur eleverna 
använder både iPads och datorer i undervisningen. Resultatet visar att eleverna främst får 
använda iPads och datorer för färdighetsträning och för att använda program som är kopplade 
till läromedel. Få lärare svarade att de använde verktygen för något kreativt som att 
exempelvis använda kameran för att fotografera eller filma. Om resultatet ses utifrån Deweys 
tankar kring hur eleverna ska arbeta för att lära på bästa sätt, tyder avsaknaden på kreativa 
arbetssätt med digitala verktyg på att det finns en bristande kompetens hos lärarna när det 
kommer till just kreativt arbete med digitala verktyg. Det i sin tur antyder att många av lärarna 
i studien inte har tillräcklig kompetens för att arbeta på det sättet den reviderade läroplanen 
syftar till.  

Påverkar lärarnas ålder användandet av digitala verktyg? 
En av studiens forskningsfrågor handlar om lärarnas ålder påverkar användandet av digitala 
verktyg i matematik- och svenskundervisningen. Resultatet visar att majoriteten (56%) av 
lärarna mellan åldrarna 23-35 ansåg sig ha tillräckliga kunskaper när det kommer till 
användningen av digitala verktyg. De äldsta lärarna svarar tvärtom, majoriteten (71%) av dem 
anser att de inte har tillräckliga kunskaper när det kommer till användandet av digitala 
verktyg. Något som är intressant är att ställa detta i relation till är hur ofta lärarna anger att 
eleverna använder digitala verktyg i undervisningen. Det visar att 80% av de yngsta lärarna 
mellan 23-35 år sällan låter eleverna använda iPads i matematikundervisningen och 72% 
anger att eleverna sällan använder datorer. Det som är intressant här är att de yngre lärarna är 
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den grupp där flest anser sig ha tillräckliga kunskaper kring användandet av digitala verktyg 
men de använder det mest sällan i matematikundervisningen jämfört med lärarna i åldrarna 
36-47. Det är den åldersgrupp som oftast använder iPad i både matematik- och 
svenskundervisningen. Detta blir även intressant om det sätts i relation till Persson och 
Thulmans (2013, ss. 166-167) forskning som visar att unga lärare använder digitala verktyg i 
högre utsträckning i sin undervisning än äldre lärare. Resultatet i den här studien visar att 
detta alltså inte stämmer på den undersökta populationen. En slutsats som går att dra är att 
lärarnas ålder och deras ansedda kunskaper påverkar användandet av digitala verktyg i 
matematik- och svenskundervisningen men inte på samma sätt som forskare tidigare har 
kommit fram till. 

På vilket sätt används digitala verktyg i matematik- och svenskämnet för 
årskurs 1-3? 
Enligt forskning som Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding och Glazewski (2017, ss. 160-161) gjort 
och även Tallvid (2015, s. 126) visar att digitala verktyg som en iPad eller dator erbjuder nya 
arbetssätt i undervisningen. Som elev kan man använda iPad till allt från att filma/fotografera 
till problemlösning och kommunikation. Informationssökning är ett annat arbetssätt som 
verktygen erbjuder. En frågeställning i denna studie har därför varit, på vilket sätt används 
digitala verktyg i matematik och svenskämnet för årskurs 1-3? Resultatet visade att relativt få 
lärare som använder iPadens kamerafunktion i undervisningen, 22% i svenska och 12% i 
matematik. Det är även få lärare som svarat att de använder iPaden som ett sökverktyg, i 
svenska är det 30% och matematikundervisningen 11%. Även när det kommer till 
användandet av datorn är procenttalen låga. Bara 4% anger att eleverna använder datorn som 
ett sökverktyg i matematikundervisningen och 17% i svenskundervisningen. 
Färdighetsträning är det många lärare som anger att eleverna använder iPaden till i både 
matematik och svenska. Det här resultatet går även att återkoppla till Deweys (2004, ss. 94-
96) tankar om att eleverna måste få vara kreativa och aktiva i undervisningen för att lära sig 
något. Man kan ställa sig frågan hur aktiva och kreativa eleverna får tillfälle att vara om de 
digitala verktygen i huvudsak används för färdighetsträning och för program som är kopplade 
till läromedel. Eftersom eleverna inte använder de digitala verktygen på ett kreativt sätt 
antyder det att kompetensen hos lärarna brister när det kommer till just detta.  
 
Det går även att se skillnader i användandet av digitala verktyg i matematik- och 
svenskundervisningen. Resultatet visar att både datorer och iPads används oftare i 
svenskundervisningen oberoende av lärarens ålder. Det är dessutom fler lärare som anger att 
att iPads och datorer aldrig används i matematikundervisningen. Hyléns (2013, ss. 15-16) 
forskning visar liknande resultat. Han anger att datorer används mest i svenska och 
samhällskunskap och att den lägsta användningen sker i matematikämnet. Detta visar att 
användandet av digitala verktyg skiljer sig i svensk- och matematikämnet.  

Påverkar tillgången till digitala verktyg undervisningen? 
Ett av resultaten i studien visar om det finns någon korrelation mellan attityder kopplade till 
digitala verktyg. I korrelationstabellen finns flera intressanta samband som visar att de lärare 
som har tillgång till digitala verktyg som behövs för att bedriva undervisning också har en 
positiv inställning till användandet av digitala verktyg. Den positiva inställningen kan tyda på 
att lärarna faktiskt har den kunskap som krävs för att bedriva undervisning. Det går även att 
dra slutsatsen att de lärare som har tillgång även får tillfälle att utveckla sin kompetens kring 
användandet av digitala verktyg och det i sin tur leder till en positiv inställning. Det finns 
tidigare forskning av b.la. Woloshyn, Bajovic och Maney Worden (2017, s. 18) som visar att 
tillgången till en-till-en är något som lärarna upplever som positivt. Lärarna uppfattar att det 
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för med sig positiva effekter på undervisningen då elevernas uppgifter kan individanpassas 
och de upplever även att det blir lättare att bedöma eleverna. Det här resultatet visar att det 
inte bara är åldern som påverkar användandet av digitala verktyg i matematik- och 
svenskundervisningen utan även tillgången.  
 
 
Korrelationstabellen visar också att det finns ett negativt samband där de lärare som anser att 
det finns en problematik kopplat till användandet av digitala verktyg också anser att de saknar 
tillgången till de digitala verktyg som behövs för att bedriva undervisning. Detta resultatet går 
hand i hand med tidigare forskning som har gjorts i samma ämne av Saxena (2017, s. 67) i ett 
kanadensiskt klassrum. Den studien visar att avsaknaden på tillgång till en-till-en är ett 
problem. När inte alla elever kan arbeta med digitala verktyg samtidigt blir också 
undervisningen med digitala verktyg problematisk. Det här resultatet visar att lärarna är mer 
positivt inställd till digitala verktyg om de har tillgång till dem och ser mer problematiskt på 
det om de saknar tillgång. Bristen på tillgång till digitala verktyg skulle kunna leda till att 
lärarna även får bristande kunskap kring användandet av digitala verktyg då det inte används 
kontinuerligt i undervisingen. Får de inte tillfälle att använda och utveckla sin kompetens 
kring digitala verktyg kan det i sin tur leda till att lärarna ser användandet av digitala verktyg 
som problematiskt. Korrelationerna kan därför antyda att lärarna antigen besitter kunskap 
eller att de inte besitter kunskap. Den positiva inställningen till digitala verktyg kan tyda på att 
lärarna har den kompetens som krävs för att bedriva undervisningen med digitala verktyg och 
det problematiska synsättet kan tyda på att lärarna saknar den kompetens som krävs.  

Behovet av fortbildning 
Tallvid (2016, ss. 514-515) beskriver i sin forskning att lärare är i behov av fortbildning då 
det ständigt sker en utveckling när det kommer till digitala verktyg och digital kompetens. I 
resultatet av denna studie visade det sig att hela 85% av de tillfrågade har fått fortbildning 
inom digitala verktyg på deras arbetsplats. Trots detta anser sig de allra flesta sakna de 
kunskaperna som behövs för att bedriva undervisning med digitala verktyg. Detta kan 
indikera att det behövs ännu mer fortbildning som även sker kontinuerligt. När 
respondenterna själva fick kommentera frågan om de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper kring 
digitala verktyg visade det sig att många menade att man aldrig blir fullärd och att man 
ständigt behöver få fortbildning inom ämnet. Persson och Thunman (2013, ss. 166-167) 
menar också att lärarna måste få utbildning i hur man använder de olika verktygen då 
tillgången till digitala verktyg inte gör att lärarna automatiskt kan använda dem. Resultatet i 
denna studie och tidigare forskning visar alltså att det finns flera faktorer som påverkar 
användandet av digitala verktyg, dels tillgången och dels kunskapen om hur man använder 
dem. Det visar sig också att lärarna själva anser att de behöver mer utbildning för att bedriva 
en undervisning med digitala verktyg i matematik- och svenskämnet. Eftersom lärarna själva 
anser att de behöver mer utbildning i ämnet tyder det på att de inte har tillräckliga kunskaper 
för att bedriva undervisning enligt läroplanens nya skrivningar.  

Slutsatser av resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka om lärares kompetens kring digitala verktyg är tillräcklig för 
att bedriva undervisning i matematik- och svenska enligt läroplanens nya skrivningar. Enligt 
de nya skrivningarna i läroplanen (Lgr 11 rev. 2017) som blir obligatoriska att följa läsåret 
2018/2019 måste eleverna använda sig av digital kompetens i större utsträckning i matematik- 
och svenskämnet. Det centrala innehållet redogör för att eleverna ska kunna använda sig av 
digital kompetens för flera olika syften, b.la. för att göra beräkningar, tabeller, diagram och 
undersökningar i matematiken. I svenskämnet ska eleverna ha digital kompetens i större 
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utsträckning än i matematikämnet. Där ska undervisningen syfta till att eleverna exempelvis 
får skapa texter, skriva med digitala verktyg, skapa presentationer, kombinera texter med 
olika medier, ta del av texter i interaktiv miljö, skapa texter med interaktiva funktioner, risker 
med kommunikation i digitala medier, söka information på webbplatser och via sökmotorer 
samt lära sig om källkritik. Då är frågan, har lärarna den kompetens som krävs för att eleverna 
ska lära sig allt detta?  
 
Enligt resultatet visar det sig att den största andelen tillfrågade lärare inte ansåg sig ha 
tillräckliga kunskaper kring användandet av digitala verktyg. Det visar sig dessutom att långt 
ifrån alla har tillgång till en iPad eller dator per elev. Grönlund (2014, s. 11) beskriver i sin 
forskning att en-till-en har blivit allt vanligare och att många kommuner har satsat på att varje 
elev ska ha tillgång till en egen iPad eller dator i skolan. Detta verkar dock inte vara fallet i de 
kommuner som de tillfrågade lärarna arbetar i. Bara 30% av respondenterna har tillgång till en 
iPad per elever och enbart 7% till en dator per elev. Resultatet visar också att tillgången till 
digitala verktyg påverkar om lärarna har en positiv inställning till digitala verktyg eller om de 
ser arbetet med digitala verktyg som problematiskt.   
 
Resultatet av denna studie visar att det finns ett glapp mellan vad läroplanen 2018/2019 
föreskriver och hur verkligheten ser ut för i varje fall de lärare som ingått i studien. Vad är det 
då som gör att lärarna inte låter eleverna arbeta på det sättet? Tillgången kan vara en faktor 
och att lärarna anser sig sakna den kunskap som krävs kan vara en annan. Saknas kunskapen 
kring användandet av digitala vertyg hos lärarna tyder det på att de inte heller har tillräcklig 
kompetens för att bedriva undervisning enligt läroplanens nya skrivingar i matematik- och 
svenskundervisningen. Saknas dessutom tillgången på utrustning kan man tänka att det går 
hand i hand med att man använder det mer sällan och att man därför inte hinner med att arbeta 
med vad läroplanens nya skrivningar syftar till. 

Metoddiskussion 
Den här studien hade som syfte att undersöka om lärarna besitter de kunskaper som krävs för 
att arbeta med digitala verktyg på det sättet som den reviderade läroplanen föreskriver att 
lärarna ska göra i matematik- och svenskundervisningen i år 1-3. Studien syftade även till att 
undersöka hur lärare tillämpar digitala verktyg i undervisningen och om olika faktorer 
påverkar den. För att ta reda på detta behövdes en stor population nås och därför var den 
kvantitativa metoden lämplig. Det som är nackdelen med denna typen av undersökning är att 
det inte går att göra några djupare analyser av respondenternas svar för att ta reda på 
bakomliggande faktorer. Lärarna fick besvara en enkät med 47 frågor. Det blev många frågor 
då både matematik- och svenskämnet undersöktes vilket gjorde att frågorna per automatik 
dubblerades. Alla frågor redovisas inte i resultatet, det har gjorts ett urval där de frågorna som 
är mest intressanta för studiens syfte har redovisats.  
 
Det kan vara svårt att få en hög svarsprocent på enkäter man skickar ut, för att hitta 
respondenter gäller det därför att vara uppfinningsrik. Enkäten skickades därför först ut till 
lärare som är medlemmar i Facebookgrupper riktade till lärare. I grupperna är det möjligt attt 
det förekommer personer som inte arbetar som lärare vilket kan påvera resultatet. Dock kom 
det in få svar och enkäten skickades då även ut till lärare som arbetar i Jönköpings län. Den 
delades ut till dessa genom att jag mejlade alla rektorer som jag kunde hitta adresserna till och 
uppmanade dem att skicka enkäten vidare till deras anställda lågstadielärare. Det är alltså inte 
en specifik grupp lärare som har fått enkäten. De flesta enkätsvaren kom från de lärarna som 
hade blivit mejlade, därför är det ett tillvägagångssätt som jag skulle använt mig av om en 
liknade studie skulle utföras igen.  
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Det har förekommit ett visst internt bortfall men det är inte speciellt stort. Bortfallet kan både 
bero på att enkäten hade många frågor som inte alla orkade besvara. Det kan också bero på att 
det var en internetbaserad enkät. Hade enkäten delats ut personligen hade kanske 
respondenterna känt sig mer tvungna att svara och därför besvarat hela.  

Didaktiska konsekvenser 
Didaktiska konsekvenser som framkommit av denna studie är att det är flera faktorer som 
påverkar om en lyckad undervisning med digitala verktyg ska kunna ske. Resultatet i den här 
studien har visat att många lärare inte anser sig ha tillräckliga kunskaper när det kommer till 
användandet av digitala verktyg. Om man inte besitter de kunskaper som krävs leder det till 
svårigheter att undervisa eleverna. Det går därför att se en stor problematik mellan hur lärarna 
ser på sina kunskaper kopplat till vad de nya skrivningarna i läroplanen syftar till att eleverna 
ska utveckla kunskaper inom i matematik- och svenskämnet. Hur ska lärarna kunna lära ut 
kunskaper som de själva inte besitter? Detta gör att man förstår vikten av fortbildning, lärarna 
som ska undervisa eleverna måste få utbildning i hur de använder digitala verktyg för att 
undervisningen ska bidra med att de lär sig att göra beräkningar, tabeller, diagram, 
undersökningar, skapa texter, skriva med digitala verktyg, skapa presentationer, kombinera 
texter med olika medier, ta del av texter i interaktiv miljö, skapa texter med interaktiva 
funktioner, risker med kommunikation i digitala medier, söka information på webbplatser och 
via sökmotorer samt lära sig om källkritik.  
 
Ett annat problem som blivit uppenbart genom den här undersökningen är att långt ifrån alla 
undersökta lärare har tillgång till en iPad eller dator per elev. Även det kan försvåra arbetet 
med digitala verktyg eftersom att inte alla elever kan arbeta med verktyg samtidigt. Det kräver 
att lärare är kreativa och undervisar på ett sätt som gör att alla elever får möjligheten utveckla 
sina kunskaper trots bristen på redskap. Dessa slutsatser blir viktiga för mig att ta med mig in 
i min framtida yrkesroll då jag kan ställas inför samma dilemman.  
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BILAGOR 
Enkäten är intenetbaserad och därför skiljer sig utseendet i denna bilaga från originalet. 
Rutorna som respondenterna kunde kryssa i finns inte med i denna version. Frågorna 11, 12 
och 46 är attitydfrågor där respondenterna ombads att kryssa i en ruta på en skala från 1 till 6 
där 1 betyder instämmer inte alls och 6 instämmer helt.  
 
Bilaga 1 
 
Nedan följer några bakgrundsfrågor  

1.Vilken utbildning har du?   
Förskollärare 
Grundskollärare  
Speciallärare/specialpedagog  
Ingen lärarutbildning  
 
2. Hur gammal är du?_____år 

3. Jag är....  
Kvinna  
Man  
Annat  
 
4.Vilken årskurs undervisar du i? 
Förskoleklass 
åk 1 
åk 2 
åk 3  
åk f-1  
åk 1-2  
åk 2-3  
åk 1-3  
 
5.Har du behörighet i matematik?  
 ja/nej  
 
6.Har du behörighet i svenska?  
ja/nej  
 
7.I hur många år har du varit verksam som lärare?______år 
 
8.Vilket år avslutade du din utbildning?_____  
 
Nedan följer frågor som handlar om din användning och inställning till digitala verktyg  
 
9. Vilka digitala verktyg använder du utanför skolan?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
iPad 
Dator  
Smartphone  
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Annat  
 
10.Hur ofta använder du digitala verktyg utanför skolan? 
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig  
 
11.Hur intresserad är du av digitala verktyg? 

1 är inte alls intresserad och 6 är mycket intresserad  

Nedan följer frågor som handlar om utbildning inom digitala verktyg  

12. Arbetsgivaren förespråkar användningen av digitala verktyg 

1 instämmer inte alls och 6 instämmer helt  

13.Har du fått utbildning inom digitala verktyg i din grundutbildning?  
 ja/nej  
 
14.Har du deltagit i någon fortbildning gällande digitala verktyg på din arbetsplats?  
 ja /nej  
 
15.I vilka skolämnen använder du digitala verktyg?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
Svenska  
Matematik 
Engelska 
SO  
NO 
Bild 
Musik 
Idrott 
Jag använder inte digitala verktyg i något skolämne  
 
16.Mina kunskaper kring digitala verktyg är tillräckliga  
ja/nej  
 
17.Kommentera gärna föregående fråga  

Nedan följer frågor som handlar om digitala verktyg i matematikundervisningen  

18.Vilka digitala verktyg har du tillgång till i matematikundervisningen? 
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
iPad 
Dator 
Smartboard 
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Projektor 
Dokumentkamera  
 
19.Hur ofta använder du digitala verktyg i matematikundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
20.Hur många iPads finns tillgängliga i klassrummet?  
0 
1-5 
6-10  
en-till-en  	
 
21.Hur ofta använder eleverna iPads i matematikundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
22.Hur används iPaden i matematikundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
Digitalkamera 
Diktafon 
Skrivtavla 
Skrivverktyg 
Sökverktyg 
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Inlästa läromedel 
Stavningskontroll 
E-post 
Program kopplade till läromedel 
Färdighetsträning  
Eleverna använder inte iPads  
Annat   
23.Vilket är det huvudsakliga syftet med iPad användningen i matematikundervisningen? 
Den används istället för ett läromedel 
Den kompletterar läromedlet eleverna använder 
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Den används när det finns tid över på lektionen 
Den används inte  
 
24. Hur många datorer finns tillgängliga i klassrummet? 
0 	
1-5 
6-10 
en-till-en  
 
25. Hur ofta använder eleverna datorer i matematikundervisningen? 
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
26.Hur använder eleverna datorerna i matematikundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
Digitalkamera 
Diktafon 
Skrivtavla 
Skrivverktyg 
Sökverktyg 
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Inlästa läromedel 
Stavningskontroll 
E-post 
Program kopplade till läromedel 
Färdighetsträning  
Eleverna använder inte dator  
Annat 	
 
27.Hur ofta används SMART boarden i matematikundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 	
 
28.Hur används SMART boarden i matematikundervisningen?  
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På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa film 
För att visa bilder 
För att spela musik 
För att visa presentationer 
Som en interaktiv skrivtavla  
Den används inte  
  
29.Hur ofta används projektorn i matematikundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 	
 
30.Hur används projektorn i matematikundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa film 
För att visa bilder 
För att spela musik 
För presentationer 
Den används inte i matematikundervisningen 
  
31.Hur ofta används dokumentkameran i matematikundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig  
32. Hur används dokumentkameran i matematikundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa bilder För att visa texter För att visa läromedel  
Den används inte  
 
Nedan följer frågor som handlar om digitala verktyg i svenskundervisningen  

33.Vilka digitala verktyg har du tillgång till i svenskundervisningen? 
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
iPad 
Dator 
SMART board 
Projektor 
Dokumentkamera  
Annat  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34.Hur ofta använder du digitala verktyg i svenskundervisningen?   
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 	
 
35. Hur ofta använder eleverna iPads i svenskundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
36. Hur används iPaden i svenskundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
Digitalkamera 
Diktafon 
Skrivtavla 
Skrivverktyg 
Sökverktyg 
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Inlästa läromedel 
Stavningskontroll 
E-post 
Program kopplade till läromedel 
Färdighetsträning  
Eleverna använder inte iPads  
Annat 
 
37. Vilket är det huvudsakliga syftet med iPad användningen i svenskundervisningen?  
Den används istället för ett läromedel Den kompletterar läromedlet eleverna använder 
Den används när det finns tid över på lektionen 
Den används inte i svenskundervisningen  
 
38. Hur ofta använder eleverna datorer i svenskundervisningen? 
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
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Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
39.Hur använder eleverna datorer i svenskundervisningen? 
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
Digitalkamera 
Diktafon 
Skrivtavla 
Skrivverktyg 
Sökverktyg 
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Inlästa läromedel 
Stavningskontroll 
E-post 
Program kopplade till läromedel 
Färdighetsträning  
Eleverna använder inte dator  
Annat 	
 
40.Hur ofta används SMART boarden i svenskundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 	
 
41.Hur används SMART boarden i svenskundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa film 
För att visa bilder 
För att spela musik 
För att visa presentationer 
Som en interaktiv skrivtavla 
Den används inte i svenskundervisningen   
42.Hur ofta används projektorn i svenskundervisningen?  
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
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Någon gång i månaden  
Aldrig 	
 
43.Hur används projektorn i svenskundervisningen?  
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa film 
För att visa bilder 
För att spela musik 
För att visa presentationer 
Den används inte i svenskundervisningen  	
 
44.Hur ofta används dokumentkameran i svenskundervisningen?   
Fler gånger  
Varje dag  
En gång om dagen  
Flera gånger i veckan  
En gång i veckan 
Någon gång i månaden  
Aldrig 
 
45. Hur används dokumentkameran i svenskundervisningen? 
På den här frågan kan du välja flera svarsalternativ  
För att visa bilder 	
För att visa texter	
För att visa läromedel	
Den används inte i svenskundervisningen  
 
Nedan följer några attitydfrågor och en öppen ruta för kommentarer 
 
46. Här följer några attitydfrågor kopplat till digitala verktyg. Vänlig klicka i den siffra 
som passar din åsikt bäst.  
1 betyder instämmer inte alls och 6 betyder instämmer helt. 

Jag ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användandet av digitala verktyg  

Det finns en stor problematik när det kommer till användningen av digitala verktyg  

Jag har tillgång till de digitala verktygen jag behöver för att bedriva min undervisning  

Jag har en positiv inställning till användandet av digitala verktyg  

Jag har den kunskapen som behövs för att arbeta med digitala verktyg  

Jag kan styra över innehållet vid arbetet med digitala verktyg  

Jag arbetar med källkritik  

47. Finns det något ytterligare du vill tillägga gällande användandet av digitala verktyg i 
matematik och svenskundervisningen? 
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Bilaga 2 
 

Digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen  

Undersökning om användandet av digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen  

Jag heter Sofia Holm och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 
Jag har valt att fokusera på användandet av digitala verktyg i matematik- och 
svenskundervisningen och kommer undersöka det genom en enkätstudie. Min förhoppning är 
att du har tid att besvara denna enkät, vilken kommer att utgöra underlaget för mitt 
examensarbete.  

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

• Undersökningen är förstås frivillig men jag är mycket tacksam om du tar dig tid att besvara 
enkäten. Det tar bara några minuter.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på  

xxxxxx@student.hb.se  

Med vänliga hälsningar Sofia Holm  
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