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Sammanfattning: 

Syftet med denna undersökande uppsats är att utreda hur digitala verktyg används i 

matematikundervisningen idag och hur stor förändring den kommande revideringen av 

ämnesplanen kommer kräva av lärare och skolor när det gäller matematikundervisningen. 

Undersökningen sker via en enkätundersökning som skickats ut till matematiklärare i Sverige. 

Därigenom framkommer det att ca 90% av de 209 responderande matematiklärarna i gymnasiet 

anser sig använda digitala hjälpmedel idag. Dock dras slutsatsen att implementerandet av digital 

teknik, med tillhörande pedagogiskt genomtänkt undervisning och tillhörande arbetsuppgifter, 

är något som inte kommer existera automatiskt vid införandet av den reviderade ämnesplanen. 

Istället kräver detta mer tid och kunskap från lärarkåren för att en möjlighet till utökat lärande 

för eleverna ska existera. Med andra ord är fortbildning och utökad erfarenhet för lärare inom 

den slags användning som uttrycks av ämnesplanen ett måste för ett produktivt införande av 

digitala verktyg i gymnasieskolans matematikundervisning. 
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1 Inledning 

Vi lever idag i en digitaliserad värld där den digitala utvecklingen går framåt i en rasande 

takt. Det är min fulla övertygelse att de flesta vuxna under sin skolgång fått höra en variant av 

frasen ”ni kommer inte gå runt med en miniräknare i fickan”. Detta är ett utmärkt exempel på 

hur världen, och i detta fall den digitala teknologin, förändras med stormsteg då de flesta 

människor faktiskt går med en kraftfull miniräknare (i.e. smartphone) i fickan idag. Denna 

utveckling innefattar även digitala verktyg med pedagogiska och didaktiska attribut som en 

lärare kan utnyttja. Ett av lärarens alla uppdrag är att förbereda eleverna för inträde i ”det 

verkliga livet” och då samhället idag blir mer och mer digitaliserat innefattar detta en kunskap 

i tillämpningen av digitala verktyg likväl som kunskapen de digitala instrumenten kan 

tillhandahålla. Vidare finns även forskning som pekar just på hur digitala verktyg kan hjälpa 

och utöka elevers förståelse gällande matematik från bl.a. Arcavi & Hadas (2000), Granberg & 

Olsson (2015), och Hoyles, Noss, Vahey & Roschelle (2013). En effekt av denna utveckling är 

att den svenska regeringen beslutat att en revidering av skol- och ämnesplanerna kommer 

införas denna höst där digitala verktyg är i fokus.  

Förändringen i gymnasiematematikens ämnesplaner innebär ett större användande och 

inkluderande av digitala redskap i de olika kurserna. Vidare påvisar forskning inom 

användandet av digitala program och hjälpmedel vikten av uppgifters utformning likväl som 

lärarens kunskap och säkerhet i användandet av verktyget (Arcavi & Hadas, 2000; Goos, 

Galbraith, Renshaw, & Geiger, 2003). I en artikel från Lärarnas tidning rapporteras resultat från 

en undersökning av Demoskop som ”visar på ett underskott av digitala verktyg och digital 

undervisning på lärarutbildningen” (Holmström, 2017). Hur förberedda är då lärare på att 

inkludera digitala verktyg? Samt hur stor förändring kommer denna ämnesplansrevidering att 

innebära?  

Sammanfattningsvis ämnar denna uppsats att undersöka i vilken utsträckning som digitala 

verktyg används av matematiklärare i gymnasiet idag. Hur lärare ställer sig till revideringen av 

ämnesplanen och hur smidigt denna förändring kommer kunna ske. Datainsamlingen sker via 

en enkät som i sin helhet presenteras i bilaga 1. Uppsatsen börjar med att presentera definitioner 

av digitala verktyg, egna samt de som förekommer i ämnesplanen, vidare kommer 

forskningsrön och kunskapsaspekter för lärare att granskas. Fortsättningsvis kommer en 

redogörelse för de urval och metoder som använts i samband med insamling och hantering av 

datamängden. Resultaten presenteras och analyseras. Avslutningsvis kommer ett 

diskussionsavsnitt där en reflektion över tillförlitlighet och praktisk tillämpning förs som 

avrundas med uppsatsens slutsats. 
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2 Bakgrund 

Definitioner av digitala hjälpmedel kommer här att presenteras tillsammans med en 

kategorisering av de digitala redskap som framkommit från respondenternas svar i enkäten. En 

kort genomgång av lärandeteorier som ligger till grund för forskning inom ämnet genomförs, 

samt en granskning av de kommande förändringarna i ämnesplanen för matematik. En kort 

inblick i de farhågor som trädde fram i samband med införandet av miniräknaren i den svenska 

skolan ges samt en mer ingående redogörelse över de rön som redogörs i en rapport från 

Riksdagsförvaltningen (2016). Vidare presenteras både positiva och negativa aspekter i 

samband med användande av digital teknik i undervisning och en redogörelse för 

kunskapsmodellen TPACK framförs. Bakgrunden avslutas med en sammanfattning av EUMO-

modellen som bygger på fyra nivåer av digitalisering, ursprungligen formulerad av Ruben 

Puentedura men här citeras utifrån John Steinbergs bok Lyckas med digitala verktyg i skolan. 

Sist kommer en kort sammanställning av det syfte och frågeställningar som denna uppsats 

bygger på. 

2.1 Definitioner och kategorisering av olika digitala redskap 

2.1.1 Skolverkets definitioner och kategoriseringar 

I kommentarerna till ämnesplanen för matematik definierar skolverket de olika 

benämningar som förekommer i ämnesplanen på följande sätt: 

 Digitala verktyg: När den här termen används ges ingen närmare precisering av 

vilken typ av verktyg elever ska få möta i sin undervisning, och alla digitala verktyg 

som kan användas för att behandla det centrala innehållet är alltså möjliga. 

 Symbolhanterande verktyg: Detta avser verktyg som kan hantera algebraiska 

uttryck och exempelvis förenkla uttryck, lösa ekvationer och söka extrempunkter 

för funktioner på algebraisk väg. 

 Numeriska verktyg: Denna term används för att komplettera symbolhanterande 

verktyg i två typer av sammanhang – dels vid grafiska metoder, som normalt 

baseras på numeriska snarare än algebraiska metoder och dels vid beräkningar 

utanför det som symbolhanterande verktyg klarar av, så som lösning av polynom-

ekvationer av hög grad. 

 Kalkylprogram: Detta avser program för att hantera data och beräkningar i 

kalkylblad.  

Det görs ingen skillnad på om digitala verktyg är exempelvis fristående enheter 

(så som grafritande räknare), program/applikationer, eller webbtjänster. (Skolverket, 

2018b, s. 12). 

Dessa formuleringar och förklaringar syftar till att ge en tydligare bild av vad ämnesplanerna 

menar vid användandet av ovanstående ord. Skolverket vidareutvecklar på följande vis: 
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I syftestexten anges att elever ska få ”utveckla sin förmåga att använda digitala 

verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där 

matematikkunnandet kan användas”. Detta avser i viss mån verktyg som används i rent 

pedagogiska syften i undervisningen, men framförallt verktyg som i sig används för 

matematik och låter eleverna exempelvis utföra omfattande beräkningar eller visualisera data 

och samband. (Skolverket, 2018b, s. 12) 

2.1.2 Författarens egna definitioner och kategoriseringar 

I denna uppsats kommer uttryck som digitala verktyg, digital teknik, digitala 

instrument, digitala redskap, digitala program och digitala hjälpmedel vara samlingsnamn för 

datorprogram, applikationer för surfplattor/smartphones, websidor, grafräknare, 

programmeringsprogram och dylikt. Nedan kommer en förenklad sammanställning av olika 

varianter av de digitala verktyg, som framkommit via uppsatsens undersökning, att presenteras. 

Vissa av de program som återfinns i de olika kategorierna delar en eller flera egenskaper med 

varandra. Detta är förståeligt då många av tjänsterna är utformade för liknande ändamål men 

ett försök till en rimlig uppdelning har ändock gjorts. Emellertid presenterar detta en svårighet 

i kategoriseringen av de olika programmen då denna blir subjektiv utifrån undersökarens 

utvärdering och analys av de olika verktygen. Kategoriseringen och uppdelningen av de olika 

program som kommer från den insamlade datan finns utförligare rapporterat i bilaga 2. Det 

faktum att denna kategorisering blir subjektiv och den eventuella påverkan detta har på det 

resultat som presenteras i denna undersökning kommer att vidare reflekteras i 

diskussionsavsnittet. 

Dynamiska matematikprogram 

Program där eleven kan utforska och upptäcka samband, inom exempelvis geometri, 

och där denna får direkt återkoppling via att bilden på datorskärmen förändras i samband med 

att eleven själv gör förändringar. Exempelvis kan eleven se hur en vinklar ökar och minskar i 

realtid då denne exempelvis förändrar höjden av en triangel. Relevanta exempel, utifrån 

insamlat material, på specifika program är: Geogebra och Desmos vilka kan användas via 

program på dator, applikation på surfplatta eller smartphone och även via webbläsare. 

Grafräknare, grafritare och ”fråga-svarprogram” 

Exempelvis miniräknaren T82 som kan programmeras, rita grafer och utföra numeriska 

beräkningar. TI-SmartView vilket är ett program för att läraren i helklass ska kunna visa och 

förklara miniräknarens funktioner. Även grafräknare som applikation för smartphones eller 

surfplattor rapporteras. Här inkluderas även applikationen Photomath där användaren fotar 

ekvationen som ska lösas och även Wolfram Alpha som är ett avancerat ”fråga-svarprogram” 

som besvarar frågan med algebraiska, numeriska och även grafiska lösningar. 

Programmera och skriva 

Under denna kategori finns programmeringsmjukvaror och språk tillsammans med mer 

förenklade varianter. Exempel som framkommit via undersökningen är Matlab och Octave. Till 

kategorin kommer även ett program kallat Mathcad att räknas. Dock är detta ett program som 

tillåter användaren att skriva, analysera, beräkna och dela utförd matematik istället för ren 

programmering. 
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Videoprogram 

Program, applikationer och hemsidor där lärare kan finna eller publicera videor för sina 

studenter exempelvis: Youtube och edpuzzle. I denna kategori inkluderas även 

simuleringsprogrammet från https://phet.colorado.edu/ som gör det möjligt för lärare och elever 

att testa teorier och utföra laborationer digitalt. 

Kalkylprogram 

Program för hantering av data och beräkningar i främst tabellform. Exempel på detta är 

Excel, Libreoffice Calc och Google Sheets. 

Ordbehandlare 

Ordbehandlingsprogram som Word, OneNote och Google Docs. 

Digital anslagstavla/whiteboard och smartboards 

Precis som namnet förtäljer finns i denna kategori digitala anslagstavlor och 

whiteboards där lärare likväl som elever i realtid kan göra inlägg, lägga ut information och svara 

på lärares frågor. Padlets är ett exempel på en digitaliserad anslagstavla medan 

www.whiteboard.fi är en whiteboardtavla där elever kan se det läraren skriver men även rita 

och skriva egna lösningar och svar. Kategorin innehåller även smartboards vilket är interaktiva 

”whiteboardtavlor” där även en dators eller surfplattas skärm kan speglas. 

Spel och digitala tester 

I denna kategori läggs spel, frågesporter, omröstning och tester som på olika sätt är 

utformade för att stötta elevens lärande. Kompatibla med såväl dator som smartphone eller 

surfplatta. I detta breda spann existerar rena lek- och spelprogram likväl som flera olika 

program där läraren ställer frågor via det digitala verktyget och där svaren kan användas för 

exempelvis klassdiskussioner. Exempel på sådana frågesport-/rösningsspel är Kahoot, 

Mentimeter, Plickers och Quizlet. Vidare finns det även program som är mer utformade som 

rena digitala tester, såsom Socrative, Digiexam och Kunskapsmatrisen, där läraren kan få en 

överblick av elevernas progression och vilka delar som kräver repetition eller ytterligare 

genomgångar. 

Lärplattformar 

Webbaserad kursmiljö som möjliggör kommunikation mellan lärare och elever (även 

föräldrar). Här kan exempelvis information, instruktioner eller genomgångar läggas ut för att 

alla elever ska ha tillgång till det. Exempel från den insamlade datan är: Moodle, V-klass, 

Schoolsoft, Google Classroom och Canvas. 

Slumpning 

Program som slumpar fram personer i klassen, till exempel ITG webtools. Detta 

används för att på ett rättvist sätt ordna grupper eller välja en elev som ska svara på en fråga. 

Gruppchatt 

Chatttjänster, exempelvis Microsoft Teams, som gör det möjligt för flera personer att 

skriva med varandra samtidigt när en internetuppkoppling är tillgänglig. 
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Molntjänst 

Exempelvis One Drive eller Google Drive är molntjänster. Enkelt beskrivet är de 

lagringstjänster som gör att de dokument som sparas där kan nås via vilken dator, surfplatta 

eller smartphone som helst så länge som en internetuppkoppling är tillgänglig. Detta gör att 

elever och lärare kan ha tillgång till sina dokument likväl hemma som på skolan.  

Webbaserat studiestöd och digitala läromedel 

I denna kategori hamnar digitala böcker tillsammans med alla webbsidor och program 

som ger elever möjlighet att få förklaringar och genomgångar samt uppgifter inom olika 

områden, exempelvis matteboken.se och mathleaks. Här inkluderas också hemsidor där 

inläsning och översättning av kursmaterial existerar som studi.se och inläsningstjanst.se. 

Webbaserat studiestöd med lärarinsyn 

Hemsidor och program som förutom uppgifter tillsammans med video- och 

textförklaringar även har tester och uppgifter där elevernas framgångar registreras för att ge 

läraren en översikt i deras kunskaper inkluderas i denna kategori. Många olika exempel på 

program till denna kategori återfinns i undersökningsdatan, varav några av dessa är: Kikora, 

Edqu och NokFlex. Skillnaden mellan dessa program och de program för digitala tester är att 

dessa även innehåller förklaringar och genomgångar. 

2.2 Lärandeteorier 

Lärandeteorier som man kan se genomsyra de studier och den forskning som gjorts inom 

användningen av teknik i undervisning och teknik för lärande är olika varianter av 

konstrukturism. Mer specifikt kan man utröna idéer om kunskap och lärande med utgångspunkt 

i både kunskapsteoretikern Jean Piagets samt pedagogen Vygotskijs teorier. Främst framträder 

den sociokulturella läran som formats av de teorier beskrivna av Vygotsij. 

2.2.1 Konstruktivismen 

Jean Piaget kan beskrivas som en företrädare till konstrukturismen och mer specifikt; 

individualkonstrukturismen (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014). Idén med konstrukturismen är 

att individens kunskap är en konstruktion som kommer från hennes erfarenheter (Stensmo, 

2007). Kognitiva konflikter, d.v.s. när de inre förväntningarna inte överensstämmer med den 

interaktion med verkligheten som upplevs, gör att personen måste ta ny ställning till antaganden 

för att en jämnvikt mellan de yttre förhållandena och den inre representationen ska uppnås. 

Piaget beskriver detta som adaption. ”Adaptionen består av två delprocesser, assimilation, 

genom vilken hon infogar utifrån kommande information i befintliga tankemönster och 

ackommodation, genom vilken hon förändrar dessa tankemönster för att passa den nya 

informationen.” (Stensmo, 2007, s. 37). 

Lundgren et al. (2014) beskriver hur Piagets forskning och studier influerade det 

pedagogiska upplägget i skolan på ett sådant sätt att ”självstyrda aktiviteter och grupparbete” 

(s. 283) främjades så att eleverna själva kunde utforska och försöka besvara eventuella frågor 

och funderingar. Att förstå är att upptäcka är undertiteln till Piagets bok från 1976, han menade 

att upptäcka innebär lärande (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014). Tanken att elever lär sig av att 

själva upptäcka och försöka besvara de frågor som uppkommer är en tydlig del i den forskning 
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som gjorts inom ämnet digitala verktyg i lärandesyfte. Ett exempel är studien utformad och 

utförd av Granberg och Olsson (2015) där eleverna ska arbeta med uppgifter i programmet 

GeoGebra och lärarens roll framförallt är att uppmuntra dialog, kreativt resonemang och 

samarbete för att eleverna själva ska kunna upptäcka och utforska de givna problemen. Just i 

detta forskningsexempel kan även sociokulturella aspekter utrönas. 

2.2.2 Sociokulturismen 

Sociokulturismen och social konstruktivism är baserade på skrivelser från Lev Vygotskij. 

Sociala konstruktivismen menar att relationer mellan människor, kultur, samhälle, situationer, 

språk o.s.v. präglar en persons tankegångar, handlingar och kunskap (Stensmo, 2007). 

Lundgren et al. (2014) menar på att en skillnad mellan Vygotskijs och Piagets syn på kunskap 

är att medan Piaget anser att kunskap kommer från elevens egna aktivitet och upptäckande, 

anser Vygoskji istället att det är stöd och hjälp från någon som är mer kompetent som är källan 

till ny kunskap. 

Ett begrepp som presenterats av Vygotskij är ZPD, Zone of Proximal Development, på 

svenska översatt; den närmaste proximala utvecklingszonen. Tanken är att då människor har 

approprierat sig en kunskap har de även möjligheten att lära sig något nytt med hjälp av en, som 

Vygotskij kallar det, mer kompetent kamrat (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014). Den mer 

kompetenta kamraten kan vara exempelvis en klasskamrat, en förälder eller en lärare. Stödet 

som behövs beror på hur nära den lärande är att anskaffa sig och förstå det nya som ska läras. 

Till en början krävs mycket stöttning från en mer kunnig person, men stödet minskar i takt med 

att den lärandes förståelse ökar och slutligen behövs ingen stöttning alls då färdigheten 

behärskas av den lärande. Ett ord som används till att beskriva det stöd som ges är ”scaffolding” 

som direkt översatt till svenska betyder byggnadsställningar, d.v.s. en stödstruktur som ger den 

lärande tillräckligt med hjälp för att den ska kunna ta sig framåt men inte till den grad att eleven 

inte får några utmaningar (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014). Den sociokulturella synen på 

anskaffning av kunskap är synlig i väldigt mycket av den forskning som presenteras i detta 

arbete. Exempelvis skriver Goos et al. (2003): ”[Egen översättning] Överensstämmande med 

vårt sociokulturella perspektiv, betraktas teknologi som ett av flera olika kulturella verktyg som 

inte bara förstärker utan också omorganiserar kognitiva processer genom deras integration med 

sociala och diskursiva metoderna i ett kunskapssamhälle” (s. 74). 

2.3 Omarbetningen av ämnesplanen inom matematik 

Den första juli 2018 genomförs en uppdatering av ämnesplanerna för matematiken i 

grund- och gymnasieskolan där skrivningar gällande digital kompetens införs. Exempelvis 

förändras en del i ämnets syfte för att på ett mer generellt sätt inkludera digitala verktyg inom 

matematikundervisningen: (skillnaderna är markerade med genomstrykning för det som 

kommer försvinna och understrykning för det som kommer läggas till) ”I undervisningen ska 

eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala 

medier och även andra verktyg som för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och 

utöka områden där matematikkunnandet kan förekomma inom karaktärsämnena användas.” 

(Skolverket, 2018c). Förändringarna görs i ett försök att förtydliga användandet av digital 

teknik i matematikundervisningen. Många av förändringarna i det centrala innehållet består av 

tillägget av fraserna ”såväl med som utan digitala verktyg”, ”såväl med som utan numeriska 
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och symbolhanterande verktyg” och ”såväl med som utan digitala verktyg och programmering” 

(Skolverket, 2018a). Syftet till förändringen beskrivs på regeringens hemsida på följande sätt: 

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 

Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och 

undervisningen i enskilda ämnen.  

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och 

samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets 

förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden 

och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal 

bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. 

Samtidigt stärks förutsättningarna för en nationellt likvärdig utbildning, undervisningens 

kvalitet förbättras och elevers aktiva deltagande i ett alltmer digitaliserat arbets- och 

samhällsliv stödjs. (Regeringskansliet, 2017) 

Programmering är en ny del som nu inkluderas i ämnesplanerna. Det förekommer i c-

spåret inklusive 3b, 4, 5 och specialisering. Formuleringen är densamma i alla kurser, 

”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl 

med som utan digitala verktyg och programmering.” (Skolverket, 2018a). Vidare finns det 

beskrivet i skolverkets kommentarer till ämnesplanen att 

Det ställs inga krav på specifika programmeringsspråk eller -miljöer. Det är dock ett 

krav att programmeringen används som en strategi för problemlösning. 

I viss mån kan även kalkylblad användas för att utforska problem genom iterativa 

eller villkorsstyrda beräkningar. Detta kan vara särskilt användbart i de fall elever saknar 

relevanta kunskaper i programmering. Samtidigt innehåller kalkylblad många begränsningar 

som programmering inte gör. I den mån elever behärskar programmeringska de därför få 

använda relevanta programmeringsmiljöer för att fördjupa sitt matematiska kunnande. 

(Skolverket, 2018b, s. 19). 

Det faktum att en förändring av ämnesplaner görs innebär för skolvärlden att det numera blir 

krav på mer implementering av diverse digitala verktyg i undervisningen. 

2.4 Forskning då och nu 

Här kommer studier och forskning inom ämnet att presenteras. Till att börja med kommer 

en kort genomgång av miniräknarens inträde i den svenska skolan. Därefter kommer mer nutida 

forskning inom ämnet digitala verktyg att presenteras, där den största andelen kommer från en 

rapport sammanställd av riksdagsförvaltningen. Avslutningsvis sammanfattas de positiva och 

negativa aspekterna som kunnat utrönas från forskningen. 

2.4.1 Miniräknarens inträde i skolan 

Jönsson och Lingefjärd (2012) beskriver att det var i slutet av 1970-talet som 

miniräknarna först inkluderades i den svenska skolan och att detta initierade en debatt gällande 

de effekter som skulle kunna komma av tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. De 

går vidare med att redogöra för hur det under 1980-talet kunde observeras ett intresse i vilken 

påverkan dessa hjälpmedel kunde ha på lärande inom matematik och problemlösning. Björk 

och Brolin (1985) beskriver hur miniräknarens införande i skolan inte var ett resultat av 

bestämmelser från någon myndighet utan av elever inom tekniska och naturvetenskapliga linjer 
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som själva tog med sig miniräknare till klassrummet. Under större delen av 1970-talet var 

miniräknaren fortfarande inte ett godkänt hjälpmedel vid centrala prov men blev tillåtet från 

och med läsåret 1977-78. En grupp kallad ARK-gruppen (Analys av Räknedosornas 

Konsekvenser) tillsattes av Skolöverstyrelsen 1976 och projekt initierades av denna grupp. 

Jönsson och Lingefjärd (2012) beskriver hur en av de tidigare studierna, utförd av Ekenstam 

och Greger 1983, var inom miniräknarens påverkan på matematiska färdigheter i högstadiet 

och sammanfattar dessa författares slutsats på följande vis: 

De ansåg att visserligen kan grundläggande algebraisk räknefärdighet i traditionell 

bemärkelse ersättas med motsvarande färdighet i att använda miniräknaren, men samtidigt 

befarade de att brister i förståelsen kan komma att visa sig senare när mer avancerade begrepp 

studeras. (Jönsson & Lingefjärd, 2012, s. 9) 

2.4.2 Riksdagsförvaltningens rapport 

I oktober 2015 beslutade Utbildningsutskottet i Sverige att en rapport där 

forskningsrön och studier gällande digitalisering i skolan skulle sammanställas 

(Riksdagsförvaltningen, 2016). Underlaget som används är framtaget i Sverige från år 2010 och 

framåt. Det redogörs att Sverige, om än högt rankade i tillgång till teknik i skolan, ligger efter 

när det kommer till användning av denna teknik i skolan och undervisning i jämförelse med 

exempelvis Danmark och Norge. Rapporten presenterar dock en ökning inom IT-användningen 

i den Svenska skolan och även en ökning inom antalet datorer och/eller läsplattor. Ökningen av 

datorer ska ha gått från 1,3 elev/dator till 1,0 under en 4års period i den gymnasiala skolan. 

Trots detta beskriver man även att det anses av rektorer att investeringsbehovet är stort och att 

”Många upplever att internetuppkopplingens kapacitet inte är tillräcklig” (s.14). Fast än denna 

existens av IT i skolan uppges vara hög meddelas det att användningen inom matematiken 

fortsätter vara låg och att endast ”20 procent av eleverna i årskurs 7-9 samt gymnasieskolan 

använder dator eller läsplatta på alla eller de flesta matematiklektionerna” 

(Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 15). 

Rapporten (2016) belyser vid flertalet tillfällen hur positiva effekter av digitalisering 

kommer från lärarens kunskap i att använda de digitala verktygen på ett pedagogiskt 

genomtänkt sätt, och att digitala verktyg på inget sätt får ersätta engagemang och pedagogik. 

Det beskrivs hur kompetensutveckling av lärare observerats och uppmärksammats i en 

forskningsstudie och hur viktig det är för att en satsning på digitala verktyg i skolan ska fungera 

och ge positiva effekter (Riksdagsförvaltningen, 2016). Andra studier stödjer även denna 

slutsats, Arcavi och Hadas (2000) beskriver i sin undersökning vikten av uppgifters utformning 

samt lärarens roll vid utnyttjande av dynamiska program och Goos et al. (2003) framför även 

de den viktiga roll som läraren har för att ett framgångsrikt integrerande av teknologi i 

klassrummet ska kunna ske.  

Det redovisas även att en stor procent av lärarna i Sverige anser att ett behov av 

kompetensutveckling finns (Riksdagsförvaltningen, 2016). Rapporten poängterar hur lärarens 

digitala kompetens har en stor påverkan på resultatet av införande av digital teknik i 

undervisningen och hur även inställningen hos läraren kan vara avgörande. 
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De lärare som lyckas bäst i sin pedagogiska användning av it är de som själva har en 

hög digital kompetens, har förmåga att leda klassens it-användning, kan använda it till 

formativ bedömning och förmår anpassa sin undervisning till en alltmer digital skolvardag. 

En viktig faktor är lärarnas, inställning, vissa menar att den t.o.m. är avgörande för 

om de kommer att integrera digitala verktyg i undervisningen. Skälen för tvekan påverkas 

antingen av yttre faktorer som t.ex. brist på teknisk support eller inre faktorer, t.ex. brist på 

förståelse eller negativa attityder. (Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 41). 

Vidare betraktar man i rapporten lärarutbildningen närmare, där det i examensmålen bl.a. 

står utskrivet att studenten ska kunna använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. 

Dock redovisas det att denna digitala kompetens är ytterst sällsynt i undervisningen för 

lärarstudenter och att lärarutbildare genomgående saknar de kunskaper inom digitala verktyg 

som krävs för att undervisa i hur dessa kan användas i undervisning och för att främja lärande 

(Riksdagsförvaltningen, 2016). Vilket även stödjs av resultatet från undersökningen utförd av 

Demoskop som rapporterades i Lärarnas tidning (Holmström, 2017). 

Det framgår också av rapporten att forskningen kan påvisa ytterst få säkra bevis att 

digitala verktyg har en positiv inverkan på studieresultat. Däremot finns det korrelationer 

mellan digitala verktyg och ökat engagemang/motivation som kan antas leder till bättre 

studieprestationer (Riksdagsförvaltningen, 2016). Anledningen till avsaknaden av övertygande 

studier och forskning beskrivs vara forskningsmetodologiska begränsningar vilket medför en 

svårighet i att utröna de digitala verktygens påverkan på prestationer och resultat. Följande 

slutsats dras: ”Fortsatta studier behövs för att avgöra långsiktiga resultat och effekter på lärare, 

elever, undervisning och skola. Den senare slutsatsen delas även av Skolverket som bedömer 

många frågor obeforskade när det gäller hur användandet av digitala verktyg kan bidra till 

önskad måluppfyllelse.” (Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 25). Annan forskning demonstrerar 

även de positiva resultat i samband med användning av digital programvara, men ingen definitiv 

bevisning för hur elevernas kunskaper förändrats. Granberg och Olsson (2015) summerar sin 

studie på följande vis: ”[egen översättning] Studien demonstrerar att studenterna använde 

GeoGebra för att samarbeta och engagera sig i kreativa resonemang. Dessa omständigheter, 

som tidigare diskuterats, beskrivs som främjande för lärande; dock har den rådande studien inte 

undersökt eventuell påverkan på studenternas lärande.” (s. 61) 

Rapporten beskriver hur satsningar på programmering genomförts i skolor och det 

beskrivs att: ”Målsättningarna med satsningarna är att öka förståelsen för hur internet, datorer 

och programmering fungerar. Kunskaper om kod och programmering bedöms vara viktigt för 

att förstå och vara en aktiv del i ett alltmer digitalt samhälle.” (Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 

36). Ytterligare beskrivs det att Skolverkets uppföljning av IT-användningen i skolan visar att 

väldigt få elever har upplevt undervisning i programmering i skolan och så få som ”två av tio 

elever i grundskolan så väl som gymnasieskolan uppger att de har fått lära sig att programmera 

i skolan.” (Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 37). Värt att nämna är dock att ingenting nämns 

gällande lärares kompetens och kunskap i programmering, vilket rimligtvis borde ha en stor 

inverkan på mängden undervisning inom området. 
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2.4.3 Sammanfattning av positiva effekter från digitala verktyg 

”En slutsats som flera studier har kommit fram till är att skolans digitalisering möjliggör 

arbetsformer som i sin tur har positiv effekt på utvecklandet av kognitiva förmågor, t.ex. 

kreativitet, problemlösning, kritiskt tänkande.” (Riksdagsförvaltningen, 2016, s. 35). Vidare 

presenterar rapporten från Riksdagsförvaltningen (2016) att de studier och forskningsrön som 

granskats visar på att samarbete och nyfikenhet har på olika sätt främjats av digitala hjälpmedel. 

Andra forskningsrapporter som även de redovisar positiva effekter från användning av digitala 

verktyg är exempelvis Hoyles et al. (2013), Arcavi & Hadas (2000) och Granberg & Olsson 

(2015). Dessa tre påvisar tillsammans med Petko (2012) och Goos et al. (2003) vikten av 

lärarens pedagogiska kunskap inom utformandet av uppgifter samt handledning i exempelvis 

problemlösning med hjälp av digitala verktyg, och att man då kan observera positiva effekter. 

2.4.4 Sammanfattning av negativa effekter från digitala verktyg 

Rapporten hämtad från Riksdagsförvaltningen (2016) presenterar att flertalet studier i 

ämnet har indikerat negativa effekter. Dessa effekter rapporteras vara distraktion och stress. Då 

eleven har tillgång till verktyg som datorer eller surfplattor existerar risken att i det fall då 

omotivation eller rastlöshet/uttråkning infinner sig representerar tillgången till internet en 

lockande distraktion. Även då eleven finner något svårt är det lätt att falla in i frisurfningen, 

d.v.s. använda tekniken till att göra andra saker istället för att be om hjälp. Vidare rapporteras 

att ökad användning av digitala verktyg kan komma att innebära en förhöjd stressgrad för 

eleverna av olika anledningar. Vikten av lärarens engagemang och organisation betonas; ”It-

satsningar som är bristfälligt planerade och genomförda leder ibland till motsatt resultat, dvs. 

att situationen blir sämre än innan.” (s. 34). 

2.5 Kunskapsmodellen TPACK 

TPACK står för Technological Pedagogical Content Knowledge och är en modell som 

gör ett försök att identifiera den kunskap som lärare är i behov av för att på ett effektivt sätt 

kunna inkludera och interagera teknologi i sin undervisning (Mishra & Koehler, 2012). 

Figur 1, Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org 
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Koehler och Mishra beskriver det på följande sätt: 

TPACK is the basis of effective teaching with technology, requiring an understanding of 

the representation of concepts using technologies; pedagogical techniques that use 

technologies in constructive ways to teach content; knowledge of what makes concepts 

difficult or easy to learn and how technology can help redress some of the problems that 

students face; knowledge of students’ prior knowledge and theories of epistemology; and 

knowledge of how technologies can be used to build on existing knowledge to develop new 

epistemologies or strengthen old ones. (2009, s. 66). 

 

De olika delarna kan förklaras på följande vis: 

 (PK) – Den pedagogiska kunskapen som läraren besitter 

 (TK) – Kunskap gällande teknologin/de digitala verktyg som används 

 (CK) – Ämneskunskapen 

 (TPK) – Pedagogisk kunskap inom den använda teknologin/digitala verktyget 

 (TCK) – Kunskap i hur teknologin kan behjälpa (eller försvåra) inlärningen av 

ämneskunskaperna och ha insikt i vilka program/verktyg som är bäst lämpade. 

 (PCK) – Den pedagogiska kunskapen sammankopplad med ämneskunskaperna. 

Besittning av kunskaper i olika sätt att presentera och lära ut ämneskunskaperna. 

Denna kunskap sammanfaller i det som här kallas TPACK. Modellen ger en tydlig bild 

av den breda kunskap som krävs av läraren när det kommer till interaktion av teknologi i 

undervisningen. En kunskap inte bara inom teknologin eller det undervisade ämnet, utan i hur 

teknologin bäst kan anpassas till läroämnet för att främja förståelse och kunskap. 

2.6 Fyra nivåer av digitalisering i skolan 

John Steinberg (2013) skriver i sin bok Lyckas med digitala verktyg i skolan om fyra 

nivåer av digitalisering. Den modell som Steinberg hänvisar till är SAMR-modellen skapad av 

Ruben Puentedura, på svenska refererad till som EUMO-modellen. EUMO står för ersätta, 

utveckla, modifiera och omdefiniera och syftar till hur lärande med digitala verktyg kan ske på 

olika nivåer.  

Den grundläggande och lägsta nivån är ”ersätta”. På denna nivå används digitala verktyg 

som en ren ersättning av existerande matematikövningar. Med andra ord förflyttas det som görs 

med papper och penna till exempelvis en dator utan att några andra förändringar eller 

utvecklingar görs. De positiva aspekterna med detta är främst att arbeten blir lättillgängliga för 

elever och lärare samt att det blir lättare att hålla ordning. Dock erbjuder denna nivå av 

användande inga förändringar i inlärning då arbetssättet inte förändras, endast förflyttas. 

Den andra nivån är ”utveckla” eller ”utveckling”. Här pratar Steinberg om då digitala 

verktyg används för att förstärka delar av undervisningen. Ett exempel som ges är 

presentationer som ges med hjälp av interaktiva whiteboards samt powerpointpresentationer. 

Vidare menas att även molntjänster eller dylikt där information som uppgiftsbeskrivningar kan 

delas med klassen och ibland även föräldrar. Där kan även inlämningar skickas in eller återfås 

med formativ feedback. 
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Det tredje stadiet, kallat ”modifiera”. Här menas att elever använder digitala hjälpmedel 

för att göra exempelvis presentationer eller beräkningar. ”Digitala verktyg används i dessa fall 

inte bara för att förstärka arbetsmetoden och presentationen, utan även för att modifiera själva 

sättet eleverna agerar i ett grupparbete eller projektarbete.” (Steinberg, 2013, s. 19)  

Den sista och även högsta nivån i denna modell är ”omdefiniera”. D.v.s. en omdefiniering 

av lärande med digitala hjälpmedel görs. De digitala verktygen används för att göra saker som 

i andra fall skulle vara omöjliga. Exempelvis globala arbeten eller arbeten där eleverna arbetar 

självständigt och gör undersökningar tillsammans med beräkningar som tidigare ej varit möjligt 

och drar slutsatser utefter de resultat som de finner. 

Sammantaget innebär nivå ett och två, som Steinberg beskriver det, ”en förhöjning och 

förbättring av undervisningen” medan nivå tre och fyra innebär ”en förändring och 

transformation av undervisningen.” (Steinberg, 2013, s. 20). Man vill nå en högre kognitiv 

komplexitet när det kommer till elevernas tänkande och resonerande. Försöka ta sig bort från 

reproduktion av kunskap och istället främja elevernas tänkande. 

2.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökande uppsats är att utreda hur digitala verktyg används i 

matematikundervisningen idag och hur stor förändring den kommande revideringen av 

ämnesplanen kommer kräva av lärare och skolor när det gäller matematikundervisningen. 

De frågor som uppsatsen ämnar besvara gällande digitala verktyg är följande: 

 Vilken typ av digitala verktyg används? 

 I vilken utsträckning används de? 

 Hur stor förändring kommer att krävas av lärare och skolor/skolledning då den 

reviderade ämnesplanen träder i kraft? 
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3 Metod 

Här nedan presenteras varför den använda undersökningsmetoden valdes, hur urvalet av 

respondenter genomfördes och etiska aspekter utifrån informationsinsamlingen och dess 

lagring. 

3.1 Urval 

Målgruppen för denna studie var matematiklärare inom gymnasieskolan i Sverige. För att 

minska mängden epostutskick och i ett försök att nå ut till rätt personer, då e-postadresser till 

alla befintliga lärare inte alltid fanns tillgängligt, gjordes ett val att skicka förfrågan om 

medverkan i undersökningen till huvudrektorn eller administrativt ansvarig istället för varje 

enskild lärare. Detta gör även att anonymiteten för de medverkande ökar då inte ens e-

postadresser till eventuella svarande finns lagrat. Skolor från landets alla kommuner listades 

och e-postadresser togs fram. Då det framgick att en studiekollega skulle kontakta skolor på 

motsvarande sätt, gjordes ett aktivt val att dela upp skolorna mellan varandra i ett försök att 

minska mängden förfrågningar och genom det öka svarsfrekvensen. E-postmeddelandet som 

skickades tillsammans med en länk till den digitala enkäten återfinns i bilaga 3. 284 skolor 

kontaktades och totalt 209 svar av enkäten mottogs. Svarsfrekvensen kan tyvärr ej beräknas då 

varken antalet rektorer som vidarebefordrat mailet, eller antalet lärare som mottagit mailet men 

ej svarat, kunnat registreras. 

Individskyddskravet som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) har tagits i beaktande vid 

utskick av enkäten. För att detta skulle uppfyllas fanns det i informationsbrevet och även i 

enkäten en beskrivning av vad undersökningen ämnade granska och att deltagandet var 

frivilligt. Deltagarna underrättades även att genom att fylla i och skicka in enkäten, togs detta 

som ett godkännande av att svaren fick registreras och användas i studien. Vidare informerades 

det att eftersom enkätsvaren ej kunde kopplas till en enskild person kunde heller ej svar raderas 

efter att dessa skickats in. Detta är den eventuella svaghet som existerar i enkätens utformning 

när det gäller etiska beaktanden. Enkäten är digital till sin utformning och den enda information 

som samlas in gällande den svarande är datum och tid då enkäten besvarades. Detta ger å ena 

sidan en ytterst anonym insamling av information, men å andra sidan skapar det en stor 

svårighet, i flera fall en omöjlighet, att i efterhand ta bort det svar som en deltagare skickat in. 

Vidare vad gäller etiska aspekter, bör det nämnas att insamlade data lagras via Googles 

molntjänst. Detta kan innebära en större risk gentemot då informationen lagras på papper, men 

då den insamlade informationen inte kan anses vara av känslig karaktär och då koppling mellan 

respondent och enkätsvar är i princip obefintlig, ansågs den risken vara skälig. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Metoden för insamling av data i denna undersökning var en enkätundersökning, denna 

återfinns i bilaga 1. Enkäten var digitalt utformad via Google Forms vilket medvetet valdes för 

att underlätta för respondenterna och med en förhoppning att det även skulle tilltala en större 

mängd medverkande. Vidare finns det positiva aspekter både i ett hållbarhetsperspektiv, då det 

minskar pappersanvändandet, men även då bearbetningen av datat underlättas då all insamlad 

information utan inmatning direkt kan bearbetas via exempelvis programmet Excel. 
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Anledningen till att enkätform valdes för insamling av data var undersökningens syfte att ge en 

överskådlig bild över användningen av digitala verktyg i Sverige i dagsläget. Via intervjuer 

hade en mer exakt bild av hur olika digitala verktyg används av lärare kunnat produceras, dock 

hade det inte varit möjligt att samla in information från samma mängd svaranden över samma 

stora geografiska område. Då uppsatsen ämnar undersöka hur stor påverkan den kommande 

förändringen av ämnesplanerna kommer ha på svenska skolväsendet, ansågs därför enkät vara 

det bästa tillvägagångssättet. 

3.3 Analysmetod 

Samtliga data, d.v.s. enkätsvar, som samlats in har registrerats och sparats i ett 

exceldokument vilket finns tillgängligt via Högskolan i Gävle. Viss data har utelämnats i 

kommande resultatavsnitt då det under genomgång och analys antingen inte hade någon 

inverkan på resultatet eller ansågs irrelevant i samband med de forskningsfrågor som definierats 

under rubriken ”syfte och frågeställningar”. De data som redovisas har sammanställts via 

exceldokument där tabeller och diagram framställts. Här har procentuträkningar utförts för att 

kunna konkretisera och tydliggöra informationen med hänsyn till läsaren. Enkätsvaren ”annat” 

utvärderades i samband med eventuella andra svar från samma respondent i samma fråga för 

att undvika svarsdubletter.  
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4 Resultat och analys 

I detta resultatavsnitt kommer först data från enkäten presenteras. Sedan kommer en 

analys av detta resultat i relation till bakgrunden att genomföras. Även forskningsfrågor 

besvaras och utreds i kombination med resultat och bakgrund. 

4.1 Resultat 

209 lärare besvarade enkäten. Av dessa anser 187st att de använder digitala hjälpmedel i 

undervisningen vilket utgör 89,5% av de tillfrågade. Av dessa 187st är det ca 41% (77st) som 

använder det mindre än en gång i veckan och precis över 12% (23st) som använder det mindre 

än en gång i månaden. Detta presenteras nedan i diagram 1. Det betyder att utslaget över alla 

svaranden (209st) använder 52,6% av lärarna digitala hjälpmedel minst en gång i veckan. 

Diagram 2 visar att 176st (94%) skulle använda digitala hjälpmedel även om det inte 

fanns utskrivet i de centrala målen för matematik. Av de som redogör för att de inte använder 

digitala verktyg (22st) i sin undervisning finns det två anledningar som synes vara 

huvudorsakerna. Antingen anser lärarna att det försämrar undervisningen eller inlärningen, 

alternativt menar de att de är i behov av utbildning inom området för att kunna implementera 

verktygen i sin undervisning. Dessa två åsikter är representerade av ungefär en tredjedel var av 

de 22 svarande. 

Data som insamlats visar även på att användandet av digitala verktyg främst sker för att 

hjälpa elever visualisera, detta användningsområde utnyttjas av över 70% av de tillfrågade 

lärarna. Som diagram 3 visar använder även över 50% av alla lärare digitala verktyg till 

beräkningar i kalkylprogram och videoföreläsningar medan ca 10% inte alls använder några 

digitala hjälpmedel. 

 

Diagram 1, visar hur ofta lärare använder digitala verktyg (endast lärare som rapporterat att de 

använder digitala verktyg har svarat, 187st). 
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Diagram 2, här visas procenten av de som använder digitala verktyg (187st) som skulle använda 

det oavsett om det fanns utskrivet i ämnesplanen eller inte. 

 

 

 

Diagram 3, visar hur digitala verktyg används och antal procent av alla, 209st, lärare i 

undersökningen. Grönmarkeringen visar de som ligger över 50%. 
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Diagram 4, viken typ av digitala verktyg som används och hur många procent som använder dessa 

(av de lärare som säger sig använda digitala verktyg, 187st) 

 

De dominerande verktygen, markerade i grönt i diagram 4, som används av lärare idag är 

dynamiska matematikprogram, videoprogram och kalkylprogram. I ovanstående diagram, 

diagram 4, presenteras verktygens användning utifrån de olika kategorierna som definierats i 

bakgrunden. Mer specifikt kan man se att de tre program som över 50% svaranden rapporterade 

att de använder sig av i sin undervisning är: Geogebra, Youtube och Excel. 

 

Program Antal användare 

% av de svaranden 

som använder 

digitala verktyg 

(187st) 

% av alla 

svaranden 

(209st) 

Youtube 145st 77,5% 69,4% 

Geogebra 139st 74,3% 66,5% 

Excel 128st 68,4% 61,2% 

Tabell 1, visar de tre vanligaste programmen som lärare använder 

 

  

73,2%

68,9%

64,6%

46,9%

46,4%

24,4%

20,1%

5,3%

2,9%

2,9%

1,9%

1,0%

0,5%

0,5%

10,5%

Dynamiska matematikprogram

Videoprogram

Kalkylprogram

Spel och digitala tester

Webbaserat studiestöd och digitala läromedel

Grafräknare, grafritare och ”fråga-svarprogram”

Webbaserat studiestöd med lärarinsyn

Lärplattformar

Programmering

Ordbehandlare

Digital anslagstavla/whiteboard

Slumpning

Gruppchatt

Molntjänst

Använder ej

Vilka digitala verktyg  använder du i din 
undervisning?



 18 

Vidare framkommer det att 73st av de 187 personer som svarade att de använder 

digitala verktyg har någon typ av fortbildning inom digitala hjälpmedel, detta motsvarar 39%. 

Dessa 73 personer fick även besvara frågan ” Tror du att denna fortbildning påverkat din 

användning av digitala verktyg?” resultatet presenteras nedan i diagram 5. 

 

 

Diagram 5, visar svarsprocenten av de lärare som har någon slags fortbildning, 73st. 

 

Resultaten visar också att 44st (59%) av de som har fortbildning har fått tillgång till denna 

via arbetsplatsen, 27st (36%) på eget initiativ och 4st (5%) via tidigare utbildning exempelvis 

lärarhögskolan. Enkäten gav lärarna möjlighet att uttrycka sina åsikter gentemot digitala 

verktyg i matematikundervisningen och även till den reviderade ämnesplanen. En övervägande 

del, ungefär 80%, av lärarna ställer sig positiv till användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. När det kommer till ämnesplanen observeras en större spridning 

mellan åsikterna, majoriteten hade inte någon åsikt gällande ämnesplanen. Mer specifikt ser 

man att ungefär hälften så många lärare är positivt inställda till den reviderade ämnesplanen i 

jämförelse med den mängd som ställde sig positiva till digitala verktyg i matematik-

undervisningen i allmänhet. Mer än tre gånger så många är negativt inställda och även antalet 

som inte har någon åsikt kan observeras vara tre gånger så stort när det gäller ämnesplanen som 

digitala verktyg i undervisningen. Med andra ord är det 38% som ställer sig positivt, 44% utan 

åsikt och 17% negativt inställda till den nya ämnesplanen, i jämförelse med de ungefär 80% 

positivt, 14% utan åsikt och 5% negativt inställda till digitala verktyg i undervisningen (se 

diagram 6). 
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Diagram 6, visar antalet "positiv", "negativ" och "vet ej" svar 

 

Avslutningsvis ställdes följande fråga till alla svaranden, ”Den 1/7-18 träder en revidering 

av ämnesplanen för matematik i kraft. Kommer du behöva förändra din undervisning på grund 

av detta?”. I diagram 7 sammanförs resultaten från de som använder digitala verktyg, de som 

inte använder det och även det sammanställda resultatet av alla svaranden. Totalt svarade 46% 

ja, 22% nej och 32% var osäker vilket är markerat med gröna staplar i diagram 7. 

 

Diagram 7, visar antalet procent som svarat uppdelat i de som använder (187st), de som inte 

använder (22st) och alla respondenter (209st). 
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4.2 Resultatanalys 

Vilken typ av digitala verktyg används? 

I resultaten presenterade från denna undersökning kan man se hur den användning av 

digitala verktyg inom matematikundervisning som existerar idag främst sker via dynamiska 

matematik-, video- och kalkylprogram. Det framgår även att digitala hjälpmedel används på 

många olika sätt men främst för visualisering, beräkningar i kalkylprogram och 

videoföreläsningar, vilket överensstämmer väl med typen av program omnämnda ovan. 

Ytterligare antaganden är svåra att göra utifrån den data som insamlats, men två av de 

ovanstående verktygen innehar användningsmöjligheter som kan utnyttjas för att uppnå de nya 

centrala målen inom matematik, d.v.s. de dynamiska samt kalkylprogrammen. 

I vilken utsträckning används de? 

Resultaten visar att över 50% av alla tillfrågade lärare använder digitala hjälpmedel minst 

en gång per vecka. Dock är det viktigt att vara medveten om att bara för att digitala verktyg 

används resulterar inte detta automatiskt i en, för eleverna, givande implementering. Vilket 

även poängteras av Dominik Petko i hans artikel, ”[egen översättning] Kvantitet i användandet 

av datorer inom undervisning korresponderar inte nödvändigtvis med kvalitet.” (2012, s. 1358). 

Det finns ingenting i ämnesplanerna som indikerar i vilken utsträckning som digitala 

hjälpmedel ska användas inom matematikundervisningen. Precis som Petko påpekar behöver 

en utökad användning inte innebära att användningen är av en genomtänkt pedagogisk karaktär, 

precis som att en mindre frekvent användning inte behöver innebära det motsatta. 

Hur stor förändring kommer att krävas av lärare och skolor/skolledning då den 

reviderade ämnesplanen träder i kraft? 

Följande påstående presenteras i en rapport från Riksdagsförvaltningen: ”Ett införande 

av digitala verktyg med tillhörande genomtänkt pedagogik kräver minst tre år, enligt vissa ända 

upp till tio år, innan resultat kan förväntas.” (2016, s. 6). I den forskning som lagts fram genom 

denna uppsats finns en gemensam nämnare då det kommer till hur digitala verktyg bäst används 

för lärande, detta är vikten av genomtänkta pedagogiska uppgifter som kan utföras med dessa 

digitala hjälpmedel. John Steinberg (2013) menar att det inte är programmen eller de olika 

hjälpmedlen som främjar lärandet utan den pedagogiska miljö och de uppgifter som kan skapas 

av lärare med dessa verktyg. Men för att en pedagogisk ansats ska vara möjlig behöver läraren 

ha kunskap om verktyget samt en förståelse för den potential och de möjligheter hjälpmedlet 

besitter. Ett praktiskt exempel från vardagslivet kan vara hur en klohammares effektivitet 

kommer till sin rätta då personen som använder den har kunskap och insikt i hur en hammare 

kan användas, både för att slå ner liksom dra upp spik. Arcavi och Hadas (2000) skriver följande 

i sin artikel Computer mediated learning: an example of an approach: ”[egen översättning] 

Med andra ord, det tekniska verktyget har i sig självt litet värde om det inte medföljs av 

problemuppgifter som gör nyttjandet meningsfullt.” (s. 43). Här menar de att bara ett införande 

och implementerande av digital teknik i undervisningen inte automatiskt medför positiva 

resultat. Det är istället lärarens sätt att använda och ställa upp frågor och problem i anslutning 

till användandet som möjliggör ett berikande lärande för eleverna. 

Den nya ämnesplanen tar upp fyra olika begrepp när det gäller digitala verktyg; 

kalkylprogram, numeriska, symbolhanterande och digitala verktyg. Kalkylprogram är program 
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som gör det möjligt att arbeta och utföra beräkna i stora kalkylblad, exempelvis Excel eller 

Google Sheets. Numeriska verktyg kan utföra stora beräkningar med siffror och är ofta ett 

komplement till symbolhanterande, ett exempel på ett numeriskt verktyg skulle kunna vara 

miniräknaren TI-82. Symbolhanterande verktyg används istället för att utföra förenklingar, 

förkortningar och andra algebraiska uträkningar. CAS, Computer Algebra System, är 

typexempel på symbolhanterande program. Granberg och Olsson beskriver CAS i samband 

med programmet Geogebra, som är huvudfokus i deras forskning; 

[egen översättning] En annan vanlig mjukvara, ett Computer Algebra System (CAS), 

inriktar sig på algebra, ett annat viktigt fält inom skolans läroplan, och fokuserar 

manipulationer av symboliska uttryck (Hohenwarter & Jones, 2007). (…) Geogebra, 

mjukvaran som använts I denna studie, är en dynamisk mjukvara som kopplar samman DGS 

och CAS, i.e., geometri och algebra (Granberg & Olsson, 2015, s. 52). 

Med andra ord kan programmet GeoGebra användas som ett symbolhanterande program.  

Undersökningen visar att GeoGebra är ett program som idag används av 66,5% av 

lärarna. Vidare rapporterar 72% av lärarna att de använder sig av kalkylprogram i sin 

undervisning och användningen av numeriska verktyg som miniräknare är något som funnits i 

skolans värld mer eller mindre sedan slutet av 1970-talet (Jönsson & Lingefjärd, 2012). Över 

80% av matematiklärarna rapporterar att de idag använder sig av något slags digitalt verktyg. 

Mer specifikt använder över hälften av lärarna program som skulle kunna användas för att 

implementera och genomföra åtminstone majoriteten av de nya skrivelserna i ämnesplanen för 

matematik, d.v.s. Geogebra och kalkylprogram. Det som främst saknas är program som skulle 

kunna användas för att tillämpa programmering. I en viss utsträckning skulle kalkylprogram 

vara ett möjligt alternativ för att främja kunskap för grundläggande tankesätt och möjligheter 

inom programmering, vilket även benämns i skolverkets kommentarer till ämnesplanen. 

Vikten av lärarens egen kunskap och pedagogiska värderingar när det kommer till 

användandet av teknologi i undervisningen poängteras i flertalet forskningsrapporter bl.a. Goos 

et al. (2003) som menar på att lärarens åsikter och kunskaper påverkar hur digital teknologi 

införs och framför allt används i klassrummet. Ett antagande som kan göras vid 

implementerande av nya strukturer och arbetssätt är att ju säkrare och bekantare personer är 

med det som ska implementeras, desto smidigare kommer övergången att bli. Det finns 

ingenting i undersökningens data som kan tala för om programmen redan idag används på sätt 

som gör det möjligt för elever att ta till sig de kunskaper som nya ämnesplanen beskriver, och 

att undersöka detta hade krävt ett helt annat utformande av undersökningen och enkäten. Dock 

indikerar det faktum att dessa program används att en kunskap i programmens utförande och 

möjligheter kan finnas hos lärarkåren redan i dagens läge. 

I kunskapsmodellen TPACK beskrivs de olika kunskaper som krävs av en pedagog för 

att ett implementerande av digital teknik och program ska ske på ett sätt som främjar lärande 

för elever. De tre av dessa sex kunskapsaspekter som vänder sig specifikt mot kunskap inom 

teknologin som används är:  

 TK – Kunskap gällande teknologin/de digitala verktyg som används 

 TPK – Pedagogisk kunskap inom den använda teknologin/digitala verktyget 

 TCK – Kunskap i hur teknologin kan behjälpa (eller försvåra) inlärningen av 

ämneskunskaperna och ha insikt i vilka program/verktyg som är bäst lämpade. 
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Även om lärare besitter kunskapen att finna pedagogiska möjligheter och aspekter av ett 

verktyg som de är insatta i (TPK), vilket kan antas att de flesta lärare gör, betyder inte detta att 

de automatiskt kan finna och lära sig de program som är mest lämpade för olika delar i 

matematikundervisningen på egen hand och inom en lämplig tidsram. Att avgöra om ett digitalt 

verktyg är lämpat för en eller flera aspekter i förhållande till ämnesplanen är ingenting som 

nödvändigtvis går fort eller är enkelt. Precis som beskrivs ovan i delarna av TPACK krävs det 

inte bara en pedagogisk kunskap, utan en pedagogisk kunskap i användandet av verktyget i 

fråga samt kunskap i hur teknologin fungerar samt vilka fördelar och nackdelar som kan 

förekomma i samband med användandet. Detta är något som kräver en relativt djup kunskap 

inom funktionerna hos det digitala verktyget och är något som inte alltid är självklart eller enkelt 

att lära sig utan handledning.  

Steinberg (2013) tar i sin bok upp fyra nivåer av digitalisering i skolan, och menar att det 

är då de digitala verktygen kan användas på den tredje eller fjärde nivån som studenternas 

kunskap eleveras. I dessa nivåer har man gått ifrån stadiet då digitala hjälpmedel endast 

fungerar som en ny plattform för samma utföranden som innan, eller med andra ord ”en ny 

variant av papper”, och använder det istället på nya innovativa och utforskande sätt som inte 

alltid är möjligt med endast papper och penna.  

Undersökningen visar att av de som använder digitala hjälpmedel har precis under 40% 

av lärarna någon slags fortbildning inom digitala verktyg och av dessa har ca 65% fått denna 

fortbildning genom arbetsgivare eller lärarutbildning. Omräknat betyder detta att ungefär en 

fjärdedel av alla lärare som medverkade i undersökningen har fått utbildning inom detta område 

via sitt arbete eller under sina lärarstudier. En annan intressant aspekt är att av de som 

rapporterade att de inte använder digitala verktyg i sin undervisning, anser en tredjedel av dessa 

att det är på grund av ett behov av utbildning inom området. Dock ställdes aldrig någon fråga 

till de lärare som svarade att de använder digitala hjälpmedel gällande huruvida de ansåg sig 

själv i behov av utbildning eller ej. Detta gör att ingen slutsats kan dras angående de lärarnas 

åsikt rörande utbildning. Däremot kan det ses som en indikation att möjligheter till vidare-

utbildning är något som skulle främja ett högre och högst troligt mer effektivt samt pedagogiskt 

utnyttjande av digital teknik inom matematikundervisningen. 

I en presentation som finns att se via UR Skola ger Johan Falk (2018) praktiska exempel 

på hur digitala verktyg kan användas för att möta det nya centrala innehållet i matematik-

kurserna. Dock nämns aldrig exempel på program vilket därför fortfarande ställer lärare inför 

frågan gällande vilka program och hjälpmedel som är lämpliga att använda. I det fall ingen 

utbildning inom program eller verktyg erbjuds till lärare, innebär detta att undersökningar, tester 

och förståelse måste sökas på egen hand. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en satsning på utbildning av lärare och skol-

personal inom digitala verktyg och dess appliceringar i skolan är vad som kommer göra det 

möjligt att genomföra ett bra införande av digitala instrument och program i matematik-

undervisningen. Även om det verkar finnas en relativt bra grund inom användningen av sådana 

verktyg, kommer denna förändring att ta tid. Att införa digitala moment i undervisningen är 

något som i sig inte behöver ta speciellt lång tid, men att göra det med ett bra pedagogiskt 

förhållningssätt och med väl utstuderade uppgifter som kan utnyttja verktygens potential till 

fullo är något som kräver kunskap och instinkt från lärarens sida. Vilket i sin tur kommer från 

utbildning, erfarenhet av verktyget och även utbyte av idéer och kunskap emellan kollegor. 



 23 

5 Diskussion 

I detta diskussionsavsnitt kommer undersökningens validitet och reliabilitet att klarläggas 

och eventuella problemområden belysas. Avslutningsvis kommer undersökningen och dess 

resultat att diskuteras och reflekteras över i samband med författarens egna erfarenheter och 

framtid inom läraryrket. 

5.1 Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet 

Det finns aspekter vid en enkätundersökning som är ofrånkomliga. Detta är främst det 

faktum att svarsalternativen många gånger skrivs och bestäms av undersökaren. I jämförelse 

med de fall då det ställs öppna frågor där respondenten får formulera sitt eget svar kan man inte 

undkomma det faktum att svaren, i någon grad, kommer att påverkas av de svarsalternativ som 

är tillgängliga. I denna undersökning har ambitionen varit att hantera detta genom att 

alternativet ”annat” har funnits, där respondenten själv har möjlighet att formulera ett 

svarsalternativ som passar. Dock kan det faktum att den som besvarar enkäten kommer försöka 

generalisera sin egen verklighet för att det ska stämma in på svarsalternativ inte förringas eller 

bortses ifrån. En studiekollega samt handledare har konsulterats vid utformningen av 

enkätfrågorna för att öka validiteten, d.v.s. att innehållet och utformningen av frågorna är 

relevant till uppsatsens frågeställningar och att det i så låg grad som möjligt ska vara möjligt att 

misstolka frågorna. Värdeladdade samt ledande frågor har undvikts, en konstant medvetenhet 

funnits gällande utformningen för att skapa neutrala och balanserade frågor. 

Vidare har de digitala verktyg som rapporterats i enkätsvaren kategoriserats av författaren 

själv, vilket kan innebära en viss subjektivitet i resultatet. För att lyckas vidmakthålla en 

transparens har kategoriseringen i sin helhet presenterats i bilaga 2 i det fall undersökningen 

skulle genomföras på nytt. Antalet lärare som svarade på enkäten var 209st vilket anses vara ett 

högt deltagarantal, därigenom är en generalisering av resultaten rimlig. I bortfallet av 

respondenter kan dock en eventuell påverkan av resultatet döljas. Då det inte går att utröna av 

vilken anledning lärare valt att ej genomföra enkäten finns det en chans att de som valt att ej 

genomföra den gjorde detta på grund av ett ointresse för ämnet, digitala verktyg. Vilket 

därigenom skulle resultera i ett felaktigt utfall där användningen av digitala verktyg som 

framkommer i studien är högre än det faktiska användandet. Trots denna möjlighet anses det 

höga respondentantalet tala för att studieresultatet fortfarande är generaliserbart. 

 

Vid sökning i DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, efter likande uppsatser och 

undersökningar återfinns fem resultat vid användning av sökorden ”digitala verktyg matematik 

gymnasiet”. Av dessa fem är det endast en som undersöker liknande aspekter, en uppsats av 

Rubén García Pascual; Integrering av digitala verktyg i undervisningen: En undersökning om 

matematiklärares upplevda kunskapsnivå av TPACK (García Pascual, 2017). Denna 

kvantitativa undersökning består även den av enkätsvar, dock med endast 47 respondenter, och 

resultatet överensstämmer med de slutsatser som redovisas i denna uppsats gällande behovet av 

utbildning. Pascuals resultat visar på att en användning av digitala verktyg inte nödvändigtvis 

innebär en kunskap i TPACK, vilket anses nödvändigt för att en pedagogiskt gynnsam 

integrering ska förekomma, och då denna TPACK-kunskap inte återfinns hos läraren vid 
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användning av digitala hjälpmedel indikerar detta att användningen endast är en förlängning av 

redan etablerade tillämpningar och framställningssätt i matematikundervisningen. Förutom 

denna undersökning återfinns inget tidigare examensarbete inom just detta område. 

5.2 Praktisk tillämpning 

I detta avsnitt kommer en reflektion utföras gällande digital teknik i relation till 

författarens egen kunskap och framtida möjligheter eller konsekvenser inför kommande arbete 

i skolans värld.  

Det är tydligt från resultaten att kunskap inom digitala verktyg finns inom lärarkåren men 

att den är långt ifrån ordentligt etablerad. Vidare är det ett faktum att detta är en kunskap som 

allt för sällan undervisas i lärarutbildningar vilket visas tydligt genom den undersökning som 

genomförts av Demoskop (Holmström, 2017). Egen erfarenhet av digitala verktyg inom 

undervisning är ytterst begränsad och är inte något som det har givits undervisning inom under 

min utbildning. Detta sätter mig som blivande gymnasielärare i en svår sits då det är något som 

vederbörande ska kunna undervisa inom. Det tycks ha blivit ett glapp i politikernas beslut av 

införande av detta och den praktiska verkligheten. Förhoppningsvis är det någonting som 

kommer att tillföras på ett tydligt och ordentligt sätt inom lärarutbildningar för att kommande 

lärarstudenter inte ska befinna sig i denna sits. 

En förhoppning finns att utbildning/ar kommer finnas tillgängliga via den kommande 

arbetsplatsen. Detta utbildningsbehov existerar uppenbarligen inte endast hos nyexaminerade 

lärarstudenter utan i lärarkåren överlag. Enligt det resultatet som tagits fram i denna 

undersökning saknar minst 55% av alla tillfrågade utbildning i ämnet. Om man antar att 

åtminstone hälften av de som ej använder digitala verktyg saknar fortbildning skulle den siffran 

stiga till 60%. 
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6 Avslutning 

Sammantaget finns det grund för konstaterandet att även om användningen i dagsläget 

kan anses som relativt hög och att en ökning i den tillgängliga teknologin kan konstateras utifrån 

Riksdagsförvaltningens rapport, kommer förändringen som krävs för att implementera den nya 

ämnesplanen på ett pedagogiskt fördelaktigt sätt att kräva avsevärda insatser av såväl lärare 

som skolledning. Som utredningen från Riksdagsförvaltningen konstaterade är ett sådant 

åtagande ingenting som sker över en natt, istället är det något som kan ta från tre och upp till 

tio år. Det finns många aspekter att ta i beaktande när det gäller de digitala redskap som med 

fördel kan användas i undervisningen. Det kräver både det digitala verktyget i sig, en teknisk 

infrastruktur och ett nätverk med tillräcklig kapacitet för att klara av den stora mängd datatrafik 

som fordras för att undervisning som bygger på digital teknik ska kunna ske utan större avbrott 

och problem. 

Vidare krävs kunskap av läraren inom tekniken samt väl utformade uppgifter för att kunna 

hjälpa elever att hålla sitt fokus. Skolverket skriver i del två av sin modul Matematik-

undervisning med digitala verktyg att: ”En väl genomtänkt orkestrering, som omfattar både 

förberedelser och genomförande av den egna undervisningen, är en avgörande förutsättning för 

att framgångsrikt kunna använda digitala verktyg i matematikundervisningen.” (Sollervall, 

Helenius, Lingefjärd, & Ryan, 2011, s. 10) Trots att den reviderade ämnesplanen träder i kraft 

redan höstterminen 2018 kommer det kräva tid innan den digitala tekniken blivit implementerad 

på ett sätt som verkligen kan främja utveckling, kunskap och lärande. Med det historiska 

perspektivet i åtanke samt den otroligt snabba utveckling vi ser i samhället idag kommer de 

svårigheter som skolvärlden står inför med digitaliseringen att relativt snart övervinnas. Dock 

kommer skolan att ställas inför nya utmaningar med utveckling och införande av nya tekniker 

och möjligheter. 
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8.2 Bilaga 2 

Tabell 2: Redovisar den kategorisering som gjorts av de via enkäten inrapporterade digitala verktygen 

 

 

 

 

Dynamiska 

matematik-

program 

Grafräknare, grafritare och 

”fråga-svarprogram” 

Programmering Video-

program 

Kalkylprogram 

GeoGebra Wolfram alpha Octave Youtube Excel 

Desmos Grafräknare, 

Programmerbara miniräknare 

+ Texas programvara på pc 

Matlab Edpuzzle Numbers 

 
Freegracalc repl.it phet.colorad

o.edu 

Google 

Spreadsheets 
 

Photomath Programmerings

-språk (C#, java, 

python) 

Egen Video 
 

 
TI-SmartView Mathcad 

  

Gruppchatt Molntjänst Webbaserat studiestöd och 

digitala läromedel 

Webbaserat studiestöd med 

lärarinsyn 

Microsoft 

Teams 

Onedrive matteboken.se matematikvideo.se 

  
webbmatte.se kikora.se 

  
visuellmatematik.se EDQU 

  
studi.se Kognity 

  
Mathleaks Myimaths 

  
Matteflex Aleks 

  
Scalable Learning Kahn Academy 

  
inlasningstjanst.se NokFlex 

  
Natur och Kultur Intermatte 

   
Gleerups Corda 

   
itslearning.com/se 
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Ordbehandlare Digitala 

anslagstavlor, 

whiteboards och 

smartboards 

Spel och digitala 

tester 

Lärplattform Slumpning 

Onenote Smartboard Kahoot Google 

Classroom 

ITG 

Webtools 

Google Docs Digitala 

whiteboard, 

whiteboard.fi 

Mentimeter Moodle 
 

 
Padlet Kunskapsmatrisen V-klass 

 

  
Socrative Fronter 

 

  
Digiexam Schoolsoft 

 

  
Google Forms Canvas 

 

  
Vektor Egen Webbplats 

 

  
Plickers 

  

  
Mathplayground 

  

  
Matteknep 

  

  
elevspel.se 

  

  
Concept Cartoons 

  

  
matteva.fi 

  

  
Quizlet 

  

  
www.polleverywhere.com 
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8.3 Bilaga 3 

 

Hej! 

Mitt namn är Linnea Hallström och jag gör min sista termin på ämneslärarprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Anledningen till att jag kontaktar dig idag är för att jag just nu skriver 

mitt examensarbete och skulle behöva hjälp av de matematiklärare som finns på er skola. 

Hjälpen skulle bestå av att svara på en enkät gällande användandet av digitala verktyg i den 

gymnasiala matematikundervisningen. 

Mitt hopp är att ni skulle vilja vidarebefordra detta mail till alla matematiklärare på er 

gymnasieskola! 

Enkäten ämnar undersöka hur digitala verktyg används i matematikundervisningen idag 

och huruvida revideringen av ämnesplanen, som träder i kraft den 1:a juli, kan komma att ge 

upphov till förändring i matematikundervisningen. 

Enkäten har utformats via Google formulär och utförs enkelt på en dator via länken längs 

ned på sidan, att svara tar mindre än 10min. Undersökningen är helt anonym och svar kan inte 

kopplas till person eller e-postadress. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av 

materialet men som sagt kan insamlad data ej kopplas till en enskild respondent. På grund av 

detta kan ej en specifik persons svar tas bort efter att enkäten är inskickad. Efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. Deltagandet 

i undersökningen är helt frivilligt och genom att svara på enkäten godkänner den svarande att 

materialet registreras och används i studien.  

Har ni några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig på: 

Epost: xxxxxxxx@student.hig.se 

 

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/xxxxxx   

Tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar 

Linnea Hallström 

Lärarstudent vid Högskolan i Gävle 

 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
https://goo.gl/forms/xxxxxx

