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1. Inledning  
Idag är samhället i allmänhet och ungdomar i synnerhet ofta uppkopplade mot sociala medier 

näst intill dygnet runt. Ser man till detta kan man påstå att teknik och tekniska artefakter 

ligger nära eleverna och kan användas i skolan för att skapa en relation mellan elevernas 

vardag och det som eleverna ska lära sig. Läraren kan i sin tur använda tekniken för att skapa 

relevanta lärsituationer, stötta eleverna och värdera elevers kunskapsprogression 

(Teknikdelegationen, 2010). Att få in teknik på ett naturligt sätt i skolans värld känns som ett 

viktigt mål att sträva efter. Teknik ses allmänt som någonting som ligger nära eleverna, 

samtidigt som det har möjligheten att erbjuda nya sätt för läraren att bedriva sin undervisning 

på (Skolverket, 2003). Flera svenska skolor och kommuner satsar idag stora pengar på att 

inkorporera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolverksamheten. Det handlar 

om allt från elevdatorer eller surfplattor, till projektorer och interaktiva skrivtavlor. I skolans 

värld kan man överskådligt beskriva IKT som tekniska hjälpmedel för lärande. Den 

traditionella synen på matematikundervisning är ett samspel mellan lärarledda genomgångar 

på tavlan, med ett fråga-svara mönster och självständigt arbete i matematikboken för eleverna 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). Det är en undervisningsform, som inte har ändrats alltför 

mycket genom historien, men som ändå inte passar alla elever.  

Undersökningar, som mäter kunskaper och trender kring elevers kunskaper i matematik, visar 

på att matematikkunskaperna i Sverige är i en nedåtgående trend inte bara i jämförelse med 

andra länder (OECD, 2009). Därför kan det vara värt att undersöka om andra 

undervisningsmetoder kan vända den negativa trenden. Ett hjälpmedel för läraren att själv 

bygga upp sin undervisning skulle kunna vara tekniska hjälpmedel. IKT öppnar möjligheter 

för läraren att på ett helt nytt sätt förmedla kunskap till eleverna, även om det också skapar 

nya utmaningar för såväl lärare som elever.  

Om IKT används i undervisningen kan lärarens roll i klassrummet komma att förändras, 

eftersom läraren får nya möjligheter till kommunikation i klassrummet. Vilka argument finns 

för att använda IKT i matematikundervisningen? Lärarprofessionalism handlar i grund och 

botten om att som läraren ska kunna svara på frågorna; ”vad gör jag?” och ”varför gör jag 

det?” (Colnerud & Granström, 2002). För att få en bättre bild av vad användningen av IKT i 

matematikundervisningen innebär ur ett lärarperspektiv kan det därför vara av intresse att 

studera den matematikdidaktiska forskningen om lärarrollens förändring när IKT används. 
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2. Syfte och frågeställningar 
IKT är idag ett begrepp som innefattar mycket i samhället, och genom att använda IKT i 

skolan kan man få in samhällsenliga komponenter på ett naturligt sätt. Men när man använder 

sig av IKT i skolan kan man fundera kring om IKT är mer än ett verktyg för undervisningen. 

Säljö (2000) diskuterar begreppet livslångt lärande, och detta är någonting som behandlas 

både i kapitel 4. Bakgrund och, i arbetets avslutande 7.2. Teorianknytning. 

Användningen av IKT ökar i skolans värld, vilket innebär både möjligheter och utmaningar 

för såväl lärare som elever, och det finns argument både för och mot att använda IKT i 

undervisningen. Ändå finns det relativt lite forskning om hur läraren påverkas när IKT 

används i undervisningen. I denna uppsats undersöks främst argumenten för att använda IKT 

samt hur läraren påverkas, när IKT integreras i matematikundervisningen. Syftet med denna 

studie är således att studera vad som händer med lärarrollen i klassrummet, när IKT används i 

matematikundervisningen.  

 

Följande forskningsfrågor står i fokus: 

Vilka argument finns för att använda IKT i matematikundervisningen? 

Vilka möjligheter och utmaningar skapas för lärarrollen när IKT används i 

matematikundervisningen? 
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3. Avgränsningar och begreppsförklaringar 

3.1. Avgränsning 
En tydlig avgränsning för uppsatsen är att det är matematikundervisningen som står i fokus 

för studien. Uppsatsen kommer även att förankras i den svenska kursplanen i matematik för 

grundskolan, LGR 11. Den främsta anledningen till att så är fallet är författarens eget intresse 

av ämnet, detta i samklang med författarens framtida yrkesroll som grundskolelärare i 

matematik och teknik. Dock strävar uppsatsen inte efter att belysa skillnader eller särdrag i 

respektive årskurs i det svenska utbildningssystemet. Istället ska uppsatsen ge en mer generell 

översikt kring hur IKT kan användas och används i skolan detta både ur ett nationellt och 

internationellt perspektiv.  

För att svara på de ställda forskningsfrågorna undersöks framför allt argumenten för att 

använda IKT i undervisningen, och studien söker inte aktivt efter argument mot att använda 

IKT. De motargument, som ändå tas upp i uppsatsen, följer istället av att argumenten för 

användningen av IKT inte verkställs på ett sådant sätt som författarna, behandlade i studien, 

beskriver dem. 

 

3.2. Begreppsförklaringar 
Uppsatsens fokus ligger på att studera Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, i 

skolans värld. Med IKT i skolan avses de tekniska hjälpmedel för lärande (hårdvara och 

mjukvara) som lärare och elever har tillgång till i klassrummet. Det handlar alltså om allt från 

projektorer till bärbara datorer till programvaran i tekniken. Litteraturen, som har används i 

uppsatsen, talar ibland om IT, Informationsteknik, istället för IKT, men i uppsatsen görs ingen 

skillnad mellan dessa två begrepp.  

Ytterligare ett centralt begrepp för uppsatsen är lärarens roll. Med denna avses hur läraren 

kommunicera ämnet till eleverna i klassrummet. Lärarrollen kan vara styrande, där läraren 

bestämmer allting i undervisningen. Den kan också vara handledande, där eleverna själva får 

söka information för att lösa öppna problem. I uppsatsen undersöks hur lärarrollen påverkas 

av att IKT används i matematikundervisningen. 
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4. Bakgrund 
Bakgrundskapitlet tar upp två ramverk som ska ses som tidiga argument för användandet av 

IKT i matematikundervisningen. Under avsnittet Teoretisk anknytning presenteras den teori, 

som användningen av IKT i skolan kan vila på. Detta följs av avsnittet Styrdokument. Här 

förankras användningen av IKT i de aktuella styrdokumenten för grundskolan, LGR 11 

(Skolverket, 2011). Styrdokumenten är det regelverk, som styr skolans verksamhet, och det är 

därför av intresse att undersöka hur väl användningen av IKT passar in i ett av 

styrdokumenten för den svenska skolan.  

 

4.1. Teoretisk anknytning 
En anledning till att lärande har hög status i vår kultur är att lärande i det långa loppet leder 

till bättre levnadsvillkor och högre livskvalitet. Det finns flera teorier om lärande, och alla 

berör och skildrar hur individer tar in och lär sig om sin omgivning. Det handlar dock inte 

enbart om vad vi lär oss utan också hur om vi lär oss. Två framträdande perspektiv på lärande 

är rationalismen och empirismen, med J. Piaget respektive B. F. Skinner som några av de 

främsta representanterna (Säljö, 2000). Ett tredje perspektiv är det sociokulturella perspektivet 

med Vygotskij som främsta företrädare, och det är i detta perspektiv, som uppsatsen tar sin 

utgångspunkt.  

Viktigt för det sociokulturella perspektivet är att förstå samspelet mellan individerna, 

samhället och tekniken, som finns omkring oss. Säljö (2005) beskriver människan som en 

social varelse, som lär sig genom interaktion med omvärlden. Det blir då avgörande att vi 

genom omgivningen kan relatera det vi vill lära oss till vår miljö. Vygotskij talar om vikten av 

att använda redskap som verktyg för att förstå omvärlden, vilket ger oss en ny bild av oss 

själva och av sättet vi tänker och lär på. (Säljö, 2005)  

I ett sociokulturellt perspektiv hävdar man att redskapen beskriver omvärlden för oss (Säljö, 

2000). Redskapen gör med andra ord världen begriplig för oss. Säljö (2005) påstår till och 

med att vi utan redskapen skulle vara förlorade i världen vi lever i. För att redskapen ska 

mediera omvärlden för oss måste vi dock ge redskapen egenskaper, som kan förknippas med 

dem; exempelvis måste kniven vara vass. 
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Redskapens inneboende egenskaper kan vara av två slag: språklig eller fysisk mediering 

(Säljö, 2000). Den språkliga medieringen kallas kommunikativ, intellektuell eller mental, 

medan den fysiska medieringen ges av artefakter, alltså redskap som människan själv har 

skapat (Säljö, 2002; Säljö, 2005). Sådana artefakter kan vara enkla eller komplexa, 

exempelvis allt från tandpetare till byggnader.  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan ses som fysisk mediering och i 

förlängningen som en artefakt för lärande (Säljö, 2005). Vidare kan kunskapen om hur IKT 

används uppfattas som en språklig mediering. I det sociokulturella perspektivet kan IKT ses 

som ett verktyg för lärande. IKT har förändrat hur samhället är uppbyggt. Det nutida 

samhällets struktur gör att det kallas ett informationssamhälle, där mängden information som 

finns till förfogande aldrig förr har varit så stor (Säljö, 2002).  

Säljö (2002) beskriver vår värld och påstår att artefakter idag inte uppfattas som någonting 

konstigt utan snarare som någonting naturligt i vår vardag. IKT kan spela en central roll för 

utbildning, eftersom det är viktigt att vårt lärande följer de mönster, som vi redan har etablerat 

runt omkring oss (Säljö, 2005). Genom att använda IKT i skolan får eleverna möjlighet att 

använda kunskaper de redan har, det vill säga att använda de glasögon, som de redan ser 

världen igenom. I det sociokulturella perspektivet gör användningen av IKT att eleverna mer 

naturligt får kunskaper och således kan ta till sig dem på ett mer vardagligt sätt. I 

förlängningen kommer användningen av IKT även att gynna elevernas livslånga lärande, 

eftersom de får tillgång till ett verktyg för att även i fortsättningen ta till sig kunskap och 

utveckla sitt lärande (Säljö, 2002). 

Dock skriver Säljö (2002) att IKT inte ska ses som någon genväg eller magisk metod. Man 

ska istället se IKT som ett redskap för verksamma lärare. Han hävdar att IKT utmanar den 

traditionella katederundervisningen och organisationen av lärande, då IKT i undervisningen 

påverkar lärarens roll i klassrummet. IKT ger därmed lärare en alternativ väg för att nå det 

centrala innehållet i läroplanen. (Säljö, 2002) 
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4.2. Styrdokument 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11), finns det 

generella riktlinjer om att eleverna ska lära sig att kritiskt granska och införskaffa 

information. I LGR11 under avsnittet Skolans Uppdrag står det bland annat: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individer stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. […] Elever ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika 

alternativ. […] En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 

(Skolverket 2011, s. 9) 

Enligt detta kan IKT appliceras på Skolans Uppdrag, eftersom tillämpning av IKT i 

undervisningen kan ge eleverna möjligheten till en naturlig väg in i ”informationsflödet”. Om 

man översiktligt läser avsnitten Skolans Värdegrund, Skolans Uppdrag samt de Övergripande 

Målen kan man notera, att IKT inte är en av de större delarna av läroplanen. Eftersom 

Skolverket lägger en stor del av ansvaret för användningen av IKT på den enskilda skolan och 

den enskilda kommunen, har dessa ansvaret för att dra upp egna riktlinjer och sätta egna mål 

för användning av IKT. 

I beskrivningen av ämnet Matematik i LGR11 nämns teknik bara vid något enstaka tillfälle. 

[…] Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, 

göra beräkningar och för att presentera och tolka data. (Skolverket 2011, s. 62) 

Här finns ”digital teknik” med i ämnets syfte, och även i det centrala innehållet för ämnet. 

Framför allt är det dock representationsformer och presentation av problemlösning som är i 

fokus. Det är den kopplingen, som Skolverket gör mellan matematik, IKT och samhället. Men 

IKT i matematik kan dock vara så mycket mer än bara ett presentationsalternativ. IKT kan 

även ge ett annat sätt att konkretisera matematiska problem i undervisningen och på så sätt ge 

alternativ för såväl lärare som elever.  
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Vidare står det under Skolans Uppdrag: 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 

och om hur kunskapsutvecklingen sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är 

naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir en helhet. (Skolverket 2011, s. 10) 

Utgår man från citatet kan man påstå att kommunikation idag är viktig för att vidga 

kunskapsbegreppet. I skolan ser man ofta på kunskap som information i små paketlösningar, 

där de centrala innehållen i kursplanerna är i fokus. Kunskap kan dock uppfattas som 

någonting mer, någonting som alltid är i förändring, alltså en pågående process genom hela 

våra liv. Säljö (2005) kallar detta för livslångt lärande. Skolan måste därför ha som mål att 

utbilda elever i hur de på egen hand kan skaffa sig kunskap. Ett sätt att nå målet är att låta 

eleverna lära sig att på egen hand ta del av kunskap och värdera den genom att använda IKT. 

Genom att använda IKT kan de kommunicera med dagens globala kunskapsbank. På längre 

sikt kommer detta att forma eleverna till framåtsträvande och kritiskt granskande 

samhällsmedborgare. 
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5. Metod 
Här nedan följer en redogörelse för uppsatsens disposition, tillvägagångssätt och urval för att 

finna underlag för den systematiska litteraturstudien. Även analysprocessen förklaras här. 

 

5.1. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 8 kapitel: Inledning, syfte och frågeställningar, avgränsningar och 

begreppsförklaringar, bakgrund, metod, litteraturstudie, diskussion samt vidare forskning. 

Bakgrundskapitlet tar upp bakomliggande information kring ämnesområdet och ger en 

teoretisk anknytning samt en koppling till det rådande styrdokumentet för grundskolan 

LGR11. Metodkapitlet går igenom den valda metoden, tillvägagångssättet för sökandet efter 

litteratur, urval och analysprocess. Litteraturstudiekapitlet, som redovisar uppsatsens resultat, 

behandlar uppsatsens syfte och svara på uppsatsens frågeställningar. Diskussionskapitlet tar 

upp de slutsatser som kan dragas av litteraturstudien i relation till de frågeställningar som 

legat som grund för uppsatsen. Under diskussionskapitlet genomförs teorianknytningen och 

metoddiskussion. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning . 

 

5.2. Val av metod 
Detta examensarbete är av karaktären forskningskonsumtion. Detta innebär att litteraturen 

utgör informationskällan för uppsatsen. Avsikten är att besvara forskningsfrågorna genom att 

göra en sammanställning och analys av relevant forskningslitteratur. Litteraturstudien är av 

systematisk karaktär, vilket innebär att den litteratur, som ligger till grund för uppsatsens 

slutsatser, har relativt god kvalitet vilket säkerställs genom urvalsprocessen (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013). Denna metod innebär att man använder en sökstrategi med 

sökord för att finna till den relevanta litteraturen. Uppsatsen bygger även på en typ av 

kvalitativ ansats, där forskares uppfattningar och tolkningar av hur IKT används och fungerar 

i skolan står i fokus (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 
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5.3. Litteratursökning och urvalsprocess 

Till grund för urvalsprocessen ligger den modell, som Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

presenterar. Den utgör en mall för hur urvalet har utförts. Urvalsprocessen inleds med att ett 

intresseområde för uppsatsen identifieras. För uppsatsen är intresseområdet ”IKT i 

matematikundervisning”, vilket även kan utläsas ur uppsatsens syfte. Genom intresseområdet 

definieras även sökord, som passar in på syftet och ger relevant litteratur (se Tabell 1 kring 

sökord och urval, s. 11).  

För att precisera urvalet av litteratur har ytterligare kriterier fastställts. En viktig aspekt vad 

gäller litteratursökningen för uppsatsen har varit att den litteratur, som används i största 

möjliga mån är relativt aktuell ur ett tidsperspektiv. Forskningsområden kring teknik har en 

tendens att vara i ständig förändring, och för att inte uppsatsen ska vara förlegad redan innan 

den publiceras är det viktigt att sökstrategin tar hänsyn till tidsaspekten (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013). I uppsatsen behandlas både nationell och internationell forskning, för att ge 

uppsatsen djup och bredd. Att undersöka svensk forskning om IKT hade varit intressant, och 

det kan i sig vara ett förslag på vidare forskning. Men uppsatsens syfte och frågeställning är 

formulerade i ett bredare perspektiv än de nationella. Därför kan det vara av betydelse att 

även ta upp internationella perspektiv kring forskningsfrågan (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 

En metod som kan användas för att söka och göra urval av litteratur, är att göra ett så kallat 

snöbollsurval. I den metoden kan forskaren fråga exempelvis en utvald informatör i en 

intervjusituation om förslag på andra, som kan tänkas vara av värde för forskaren att intervjua 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013). På detta sätt har uppsatsen arbetat genomgående utförts, och 

majoriteten av den för uppsatsen använda litteraturen har hittats med denna metod. Genom 

granskning av referenslistorna har man alltså ”frågat” litteraturen.  

För att finna relevant litteratur gäller det även att söka på rätt plats. För sökningen har ett 

bekvämlighetsurval använts, då den sökta litteraturen finns i Linköpings universitets bibliotek 

(Available in Library Collection). I sökandet efter litteratur har olika databaser genomsökts, 

såsom ERIC, Unisearch och Libris. Då uppsatsen har ett pedagogiskt perspektiv användes 

databasen Educational Resources Information Center (ERIC). Detta är en databas med 

referenser till såväl böcker som tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar inom pedagogik 

och psykologi. Genom att söka i ERIC kan man finna litteratur med ett pedagogiskt 

perspektiv, och genom att söka med sökkriteriet ”Peer Reviewed” kvalitetssäkras träffarna. 
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Begreppet ”Peer Reviewed” innebär att texten är granskad och godkänd av en eller flera 

etablerade forskare, anlitade av tidskriften som ”referees”. 

För att söka mer generellt användes även databasen UniSearch via Linköpings Universitets 

bibliotek. UniSearch är en databas, som söker över gränserna, alltså i fler databaser samtidigt. 

Genom denna databas kan man få en mer övergripande bild av den relevanta litteraturen. Den 

tredje databasen, som har använts är Libris, som är de svenska bibliotekens gemensamma 

katalog. 

När relevanta titlar påträffas är första steget att läsa igenom sammanfattningen (abstract), för 

att få en första inblick i vad texten handlar om. Referenslistan för texten läses även den 

igenom för att få en uppfattning om vilka verk som texten lutar sig mot. Nästa steg är att läsa 

texten i sin helhet och göra en kvalitetsvärdering. (Eriksson Barajas m.fl., 2013)  

För att kvalitetsvärdera texter används de metoder som redan nämnts ovan, ”peer reviewed” 

samt granskning av referenslistan. Dessa två metoder indikerar redan i ett tidigt skede den 

aktuella textens kvalité. För att avgöra om texten passar in i undersökningen måste den läsas i 

sin helhet. För även om litteraturen uppfattas som bra vid en första anblick, så kan den ändå 

fallera när man undersöker den närmare. När texten läses igenom har man framför allt 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor i åtanke. Kan texten svara på frågeställningen direkt, 

eller tar den upp intressanta perspektiv och aspekter runt frågan/syftet, som ändå kan vara av 

vikt att undersöka? Utefter dessa kriterier kan man avgöra om texten tillför någonting till 

uppsatsen. (Eriksson Barajas m.fl., 2013)  

När det gäller litteratursökningen och urvalsprocessen har olika sökord använts för att nå fram 

till den relevanta litteraturen. Dessa sökord har varit både på svenska och på engelska, då 

uppsatsens syfte och frågeställningar avser att undersöka vad forskningen säger i stort. I 

tabellen nedan redovisas de sökresultat som sökorden har gett: 
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Tabell 1. Urvalsprocess (urval under perioden september – december 2014) 

Sökord Databas Träffar Använda träffar 

IKT i 
matematikundervisningen 

ERIC engelsk 
databas 

- 

 LIBRIS 2 0 

ICT and mathematics ERIC 196 3 

 LIBRIS 58 1 

Mathematics and technology ERIC 11 600 2 

 LIBRIS 3509 0 

Matematik och teknik ERIC engelsk 
databas 

- 

 LIBRIS 357 2 

 

*UniSearch har exkluderats från tabell 1. Detta då databasen enbart används för att få en överskådlig bild kring 

sökordet/sökorden.  

 

Totalt gav sökorden 8 verk, som har använts i uppsatsen. Övrig litteratur hittades genom det 

som Eriksson Barajas m.fl. (2013) kallar för snöbollsurval. Dock kan denna ha funnits med i 

referenslistorna i den litteratur, som hittades genom sökorden. Detta skulle innebära att den 

litteratur, som snöbollsurvalet gav, även hade hittats med hjälp av sökorden ovan. Detta 

innebär att Tabell 1 inte är helt representativ för det litteraturunderlag som har använts i 

uppsatsen, då det under en träff kan dölja sig flera använda verk i referenslistan, samt att en 

del av verken är antologier där fler artiklar ingår i ett samlat verk.  

 

5.4. Analysprocess 

Det insamlade materialet analyserades utifrån de gällande frågeställningarna. Då uppsatsen är 

av kvalitativ art krävs även en kvalitativ analysmetod, och därför användes en kvalitativ 

tolkningsprocess. Tolkningsprocessen handlar om att förstå den valda forskningslitteraturen, 

och denna metod används då syftet för uppsatsen är att tolka hur lärarrollen förändras när IKT 

används i matematikundervisningen, enligt den valda forskningslitteraturen. 

Tolkningsprocessen gynnas av författarens egen förförståelse, men det finns en invändning 

mot metoden om att den kan vara för subjektiv, eftersom resultatet är beroende av den som 
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har gjort tolkningen (Stukát, 2005). Författaren påverkar hur uppsatsen kommer att förhålla 

sig mot ämnet, har författaren i grunden en positiv syn så kommer även uppsatsen i stort att 

återspegla detta. Dock hindrar inte denna invändning en utförlig analys av den valda 

forskningslitteraturen, men kräver vidare diskussion i avsnittet 8.3 Metoddiskussion. 

 

Den analysprocess som har genomförts i litteraturstudien, har tagit sin utgångspunkt ifrån en 

så kallad meningskategorisering. Det innebär att den utvalda litteraturen kategoriseras enligt 

nyckelord (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Dessa nyckelord är ord som i korthet beskriver vad 

litteraturen handlar om. Genom kategoriseringen kan den funna litteraturen enkelt sorteras 

efter nyckelord. De olika nyckelorden avser att belysa de centrala som döljer sig kring 

respektive aspekt av ämnet IKT i matematikundervisning. De nyckelord som framför allt 

hittades i litteraturen var kring de tre områdena IKT i relation till skola och samhälle, 

Argument för IKT samt Möjligheter och Utmaningar för lärare. I kapitel 6. 

Litteraturstudiekapitlet har litteraturen sammanställts efter dessa kategorier. I kapitel 7. 

Diskussion redovisas och tolkas de slutsatser som kan dragas av resultatet. Slutsatserna 

diskuteras i relation till den tidigare bakgrunden och anknyts till teorin. 
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6. Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att presentera underlag för att svara på uppsatsens frågeställningar. 

Inledningsvis diskuteras IKT i allmänhet. Detta följs av argument för att IKT bör användas i 

undervisningen. Litteraturstudiens avslutande del tar upp möjligheter och utmaningar för 

lärarens roll då IKT används. 

 

6.1. IKT i relation till skolan och samhället 
Enligt Lantz-Andersson (2009) pågår idag en förändring av läraryrket och skolan, då 

offentliga och enskilda intressen sätter press på skolverksamheten att använda mer IKT i 

undervisningen. Detta slår i samklang med att tekniken genomsyrar samhället i stort, och 

skolans uppdrag är att utbilda ungdomar för samhället vi lever i. Vidare talar författaren om 

att eleverna bör utveckla sina färdigheter och kunskaper i skolan genom att använda tekniska 

hjälpmedel. I likhet med detta påstår även Yunus, Nordin, Salehi, Embi och Salehi (2014) att 

tekniken bör genomsyra den dagliga undervisningen. De skriver att:  

[…] one of the educators’ responsibilities is to prepare students for the future. The 

best way is not only to teach the students to use technology, but also to teach them 

by technology. (Yunus m.fl. 2014, s. 764) 

Citatet belyser det faktum att i lärares uppdrag ligger ansvaret att förbereda unga människor 

för det samhälle som vi idag lever i. Yunus m.fl. (2014) belyser dock vikten av att både lärare 

och elever känner att IKT är en naturlig del av verksamheten. Annars har, IKT svårt att finna 

sin rätta plats i undervisningen och kännas meningsfull. Teknikdelegationen (2010) bygger 

vidare på detta resonemang. Man uttrycker att den traditionella formen av lärarledd 

undervisning i allt större utsträckning övergår till att mera likna en kommunikativ process, där 

eleven på ett nytt sätt förväntas vara en aktiv deltagande. Vidare skriver Teknikdelegationen 

(2010) att samhället på längre sikt kommer få ett större teknikberoende, vilket kommer att 

utmynna i ökade kompetenskrav inom fältet. Därmed måste samhällsmedborgarna ha de 

kompetenser, som krävs för att tillgodogöra sig alla möjligheter, som samhället har att 

erbjuda.  

I relation till skolan talar Teknikdelegationen (2010) om att det krävs en stor satsning på 

områden som matematik och IKT för att fostra framtidens medborgare. Amit och Fried (2008) 
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hävdar att reformen av matematikundervisning inte har för avsikt att få bort gamla 

undervisningsmetoder, även om förändring alltid tar sin utgångspunkt i ett missnöje. Gamla 

undervisningsmetoder ska heller inte ses som direkt negativa. Även om de gamla 

undervisningsmetoderna uppfattas ofta som tråkiga av eleverna. Förändring har en 

inneboende förmåga att allmänt uppfattas som någonting positivt. Författarna hävdar att i 

centrum för den förändring, som vi idag kan se i skolvärlden, finns teknik av olika former.  

Lantz-Andersson (2009) diskuterar generellt kring IKT och skriver att genom att ha 

undervisning med inslag av IKT erbjuds ett annorlunda sätt till lärande, med nya möjligheter 

och utmaningar. IKT ger nya pedagogiska utmaningar för läraren och ett annat 

förhållningssätt till kunskap för eleverna. Amit och Fried (2008) instämmer med detta och 

citerar ett uttalande om IKT och matematik av National Council of Teachers of Mathematics, 

NCTM (2000): 

Technology is essential in teaching and learning mathematics; it influences the 

mathematics that is taught and enhances students’ learning. (Amit och Fried 2008, 

s. 394) 

Citatet visar på den vikt som NCTM lägger vid IKT i undervisningen, och att Amit och Fried 

(2008) tar med citatet tyder på att de lägger en stor vikt vid symbiosen mellan just matematik 

och IKT i undervisningen. 

Zbiek, Heid, Blume och Dick (2007) påstår att när man talar om IKT och matematik måste 

man göra distinktionen mellan två olika matematiska aktiviteter:  

• Teknikbaserad aktivitet (technical activity) 

• Begreppsaktivitet (conceptual activity) 

Teknikbaserade aktiviteten är att använda IKT för att skapa konkreta modeller av det 

matematiska problemet som ska lösas, alltså den mer mekaniska delen av att använda IKT. 

Begreppsaktiviteten handlar mer om att förstå och utforska olika arbetsområden genom att 

använda IKT. För att elever ska använda IKT på ett så givande sätt som möjligt hävdar 

författarna att båda aktiviteterna måste finnas i undervisningen. I likhet med Amit och Fried 

(2008) talar Zbiek m.fl. (2007) att IKT och matematik tillsammans skapar givande 

arbetsförhållanden för eleverna och har potential att hjälpa eleverna att lära sig matematik. 
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Oldknow m.fl. (2010) försöker konkretisera vad IKT i undervisningen kan betyda för olika 

elever: 

[…] the use of ICT can help to clarify the mathematical processes and concepts 

and enable linking different areas of mathematics. For others the use of ICT can 

make more complex areas of mathematics and real-life applications accessible to 

younger students and hopefully excite their interest for further advanced study. 

(Oldknow m.fl., 2010, s. 2) 

Citatet i sig visar hur Oldknow m.fl. (2010) ser på IKT som ett verktyg för lärande. Framför 

allt handlar det om att göra matematiska problem mer konkreta, alltså verklighetsanknutna. 

Författarna uttrycker att läraren genom att använda IKT i matematikundervisningen har 

möjlighet att förstärka de kunskaper, som läraren vill förmedla till eleverna. 

 

6.2. Argument till att använda IKT i matematikundervisning 
Argumenten för att använda sig av IKT i skolan generellt och mer specifikt i 

matematikundervisningen är många. Oldknow m.fl. (2010) belyser tre nyckelaspekter varför 

IKT ska vara med i matematikundervisningen: 

• Önskvärdhet (desirability) 

• Oundviklighet (inevitability)  

• Offentliga riktlinjer (public policy)  

Författarna hävdar att IKT kan klassas som önskvärd ur tre perspektiv. Från elevernas 

perspektiv har IKT en motiverande och nyfikenhetsökande effekt, samtidigt som IKT ökar 

elevers förmåga att utveckla strategier och förmågor inom såväl problemlösning som logiskt 

tänkande. I det långa loppet kan därmed användningen förbättra elevers studieresultat. Ur 

lärarnas perspektiv ökar IKT effektiviteten i arbetet samt fungerar som ett verktyg för att nå 

fler elever. Perspektivet för skolan som verksamhet ligger i att även de kan dra nytta av IKT 

användningen, enligt författarna. Skolan kan bland annat att minska kostanden för läromedel 

och papperskopior genom att använda digitala kopior. 

Att IKT skulle vara oundviklig har enligt Oldknow m.fl. (2010) att göra med den tidsålder 

som vi lever i. IKT eller teknik i stort är idag en väldigt stor del av samhället, och det är 

oundvikligt att lärare förr eller senare kommer att undervisa genom att använda IKT. På så 

sätt blir undervisningen mer aktuell i förhållande till vad som händer i samhället, eftersom 
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man enkelt kan använda nya och mer aktuella läromedel i undervisningen. Författarna skriver 

att fler och fler författare idag publicerar sin forskning digitalt. Därmed kan även den allra 

senaste forskningen tas upp i klassrummet. 

De offentliga riktlinjerna är de krav som staten ställer på skolan. I skolans uppdrag uttrycks 

det att skolan ska fostra elever till det samhälle som vi idag lever i (Skolverket, 2011). 

Oldknow m.fl. (2010) påstår att ett sådant krav sätter press på skolan att använda de verktyg, 

som samhället i stort använder, eftersom man vill att eleverna ska känna sig trygga i den 

miljö, som de fostras i. 

Argumenten för att använda IKT i matematikundervisningen är många och går alla att härleda 

ur de tre nämnda perspektiven. Följande huvudargument för att använda IKT i 

matematikundervisningen, undersöks närmare: 

• Motivation och attityd,  

• Verklighetsanknytning  

• Hur IKT kan användas i olika matematiska undervisningsområden.  

 

6.2.1. IKT i relation till motivation och attityd 

Jedeskog (2001) hävdar att en faktor för hur effektivt användningen av IKT är i 

undervisningen har med IKT-kompetensens vara eller icke vara på den enskilda skolan, samt 

den enskilda läraren att göra. I likhet med detta framhåller E-learning Nordic (2006) å ena 

sidan att lärare som inte har märkt någon positiv effekt av IKT i undervisningen i viss mån 

upplever att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna integrera IKT i undervisningen på ett 

naturligt sätt, å andra sidan ser man att lärare som är förtrogna med tekniken har 

självförtroende och kompetens för att lösa tekniska problem, som kan uppstå när man 

använder IKT i undervisningen. E-learning Nordic (2006) hävdar att skolor därför i allt större 

utsträckning måste sträva efter att skapa klarhet mellan användningen av IKT och skolans 

strategiska utveckling av kompetenser hos lärare, skolan måste erbjuda lärare en utbildning i 

hur de kan använda IKT i undervisningen. Annars är risken överhängande att användningen 

av IKT kan uppfattas som en extra belastning för läraren utan att tillföra någonting till 

undervisningen. Detta kan leda till lägre motivation och mindre lärande för eleverna.  
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Håkansson och Sundberg (2012) samt Teknikdelegationen (2010) skriver att IKT har en 

viktig roll att fylla i skolan. De hävdar att inslag av IKT i undervisningen har en positiv effekt 

genom att öka ökat elevers motivation, självaktning, uppmärksamhet och engagemang. 

Myndigheten för skolutveckling (2007) bygger vidare på detta resonemang och påstår att det 

gäller särskilt för elever med motivationsproblem.  

Vekiri (2009) har närmare undersökt skillnaden i motivation och attityd hos pojkar och flickor 

när IKT används i klassrummet. Hon hävdar att flickor kan ha en mer allmänt negativ syn på 

IKT och framför allt en mer negativ syn på sina egna färdigheter att använda tekniken än 

pojkar. Hon tar vidare upp att lärarens roll spelar in här, då läraren genom att själv använda 

IKT pedagogiskt kan påverka eleverna att se möjligheterna med IKT. Hon påpekar även att 

lärarens egen positiva attityd till IKT och dess användning påverkar elevernas motivation och 

intresse för IKT positivt, vilket i sin tur inverkar gynnsamt på elevernas lärande.  

Reed, Drijvers och Kirschner (2009) tydliggör ytterligare, hur attityden gentemot IKT 

påverkar användandet, genom att påpeka att individers attityder påverkar deras erfarenheter 

och den kunskap de tar till sig i en lärsituation. En positiv attityd avspeglar sig i mer positiva 

resultat och en uppåtgående kunskapsutveckling. I relation till matematikämnet hävdar de att 

elever, som har en mer positiv attityd även visar framfötterna på prov och i förlängningen 

även får högre betyg. Delen och Bulut (2011) instämmer och påstår också att elever, som 

använder IKT både i hemmet och i skolan, har nytta av detta i de naturvetenskapliga ämnena 

och matematik. I teorin kan dessa elever ta med sig sina förkunskaper om IKT in i en IKT-tät 

undervisning. I praktiken har dock dagens undervisning ingen sådan IKT-täthet. Författarna 

påpekar att då IKT-kunskaper och attityder gentemot tekniken blir allt viktigare för eleverna 

måste läraren ta sitt ansvar och ge alla elever samma möjligheter att prestera. Läraren måste 

ge eleverna möjligheten att förstå och lära sig matematik även när IKT används i 

undervisningen, oavsett deras förkunskaper. 

 

6.2.2. Verklighetsanknytning och IKT 

Håkansson och Sundberg (2012) uttrycker att användningen av IKT i undervisningen visat sig 

ha en berikande effekt på matematikundervisningen. Framför allt när det gäller 

verklighetsanknytning, verktyg för åskådliggörande, analys och problemlösning samt 

möjligheten till återkoppling. Konold och Lehner (2008) har undersökt hur elever arbetar och 

uppfattar matematiska modeller annorlunda när datorer används i undervisningen. I studien är 
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det framför allt statistik, som står i fokus. Studien visar att genom att använda olika 

dataprogram kan eleverna på ett enklare sätt knyta an till de kunskaper, de påståenden, som 

den matematiska modellen ger upphov till. Genom att använda IKT kan eleverna granska 

modellen ur olika perspektiv. Författarna trycker på att skillnaden när IKT används eller inte 

ligger i enkelheten för eleverna. Eleverna kan när de matematiska modellerna representeras på 

en skärm bokstavligen se vad de arbetar med, och de kan ändra givna parametrar för att se hur 

detta påverkar modellen. Konold och Lehner (2008) skriver att eftersom matematiken genom 

användningen av IKT blir mer konkret och verklighetsanknuten, blir det lättare för eleverna 

att resonera på ett rikare sätt kring matematik och matematiska modeller. 

Oldknow m.fl. (2010) hävdar vidare att eleverna genom att använda IKT i viss utsträckning 

kan leva sig in i det matematiska problemet, som de ska lösa. IKT ger eleverna ett verktyg att 

undersöka problem mer på deras villkor och ger dem en större frihet i val av lösningsmetod. 

De kan använda flera matematiska modeller och applicera de parametrar som de anser är av 

värde att undersöka. Och genom användningen av IKT så kommer det ändå att skapas en 

grafisk representation som de kan förstå, och som ändå inte ger dem en ökad arbetsbörda. 

Zbiek m.fl. (2007) beskriver elevaktiviteten under en matematiklektion, som fokuserar på 

geometri. Eleverna ska genom att använda IKT undersöka sambandet som gäller i en 

rätvinklig triangel när hypotenusans längd ändras. Genom att använda IKT får eleverna fram 

en grafisk representation av den triangel som de vill undersöka. Sedan kan de i programmet 

som används ”dra” och ändra koordinaterna för triangelns hörn, för att undersöka sambandet 

mellan sidornas längder. Författarna påstår att genom att låta eleverna undersöka och sätta sin 

egen prägel på uppgiften kommer de att bli nyfikna och sambandet konkretiseras. I detta fall 

spelar det ingen roll om det är läraren som har instruerat eleverna hur de ska göra 

undersökningen eller om de gör den på egen hand. Slutresultatet och konkretiseringen för 

eleverna blir densamma, även om lärarrollen i klassrummet blir en annan om eleverna själva 

utforskar sambandet än om läraren beskriver hur de ska gå tillväga. De båda lärarrollerna kan 

beskrivas som:  

• Teknisk assistent (Technical Assistant)  

• Rådgivaren (The Counselor) 

Den tekniska assistenten fungerar som en teknisk stödperson, där läraren hjälper eleverna när 

de upplever teknikproblem. Rådgivaren syftar mer till att samtala med eleverna innan de får 

sådan problem, men samtalets karaktär måste inte kretsa kring att tekniken inte fungerar. 
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Istället kan rådgivaren diskutera de data, som eleven har fått fram med hjälp av tekniken, 

något som författaren påstår kommer att gynna eleven i sitt fortsatta arbete. 

Pierce, Stacey och Barkatsas (2007) talar om att det borde finnas ett intresse från lärares sida 

att inkludera IKT i undervisningen. Författarna pekar på hur IKT kan fungera som en brygga 

mellan det som eleverna vet och det som de ska lära sig. Och genom att ta in element som 

eleverna redan är förtrogna med, ger det dem större möjligheter att ta till sig det, som 

undervisas. Författarna skriver: 

[…] ’real world interfaces’ such as digital cameras, video cameras and data 

loggers can bring to life in the classroom those outside situations to which 

mathematics is applied […]. (Pierce, Stacey och Barkatsas 2007, s. 286) 

 

Pierce, Stacey och Barkatsas (2007) hävdar att eleverna genom att analysera och ta hjälp av 

vardagliga ting kan anknyta till matematikundervisningen enklare, samtidigt som läraren 

bjuder in världen runt skolan till undervisningen. 

 

6.2.3. IKT och matematiska undervisningsområden 

Bottino och Chiappini (2008) talar om hur IKT gör det möjligt att låta eleverna arbeta med 

förmågor om procedurer, regler och tillämpningar inom aritmetikområdet. Författarna hävdar 

att användningen av IKT i matematikundervisningen, och specifikt inom området som rör 

aritmetik, ger nya möjligheter för eleverna att utforska matematiken. Tekniken erbjuder nya 

lösningsmetoder och kan i många fall öppna elevernas ögon vad gäller att undersöka 

alternativa lösningar. Författarna påstår att eleverna när de använder traditionella läromedel 

ofta blir ledda i den rikting som läromedlet vill leda dem, men när IKT används gör 

enkelheten i användandet av tekniken att eleverna på ett nytt sätt vågar ta ut svängarna i sin 

problemlösning. Samtidigt talar dock Bottino och Chiappini (2008) om att eleverna bör ha en 

förförståelse för att kunna ha nytta av IKT på ett bra sätt. Förkunskaperna berör 

grundläggande kunskaper om tekniken, men även i viss mån förkunskaper om matematiska 

begrepp och procedurer. Exempelvis skriver författaren att eleverna bör kunna hantera 

symboler på ett riktigt sätt och förstå innebörden av dessa.  

Kieran (2007) har undersökt hur elever kan lära och skapa sig förståelse inom området 

algebra. Hon betonar läraren, uppgiften och IKT som tre viktiga ingredienser i att skapa ett 

kunskapsgivande klassrumsklimat. Författaren skriver att tekniken ofta ses som ett kraftfullt 
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presentationsverktyg för lärare och elever. För en lärare med rätt sorts kunskaper om IKT, 

som kan ge eleverna uppgifter som passar tekniken bra, kan dock IKT bli mycket mer än bara 

ett verktyg för presentation. Inom det algebraiska arbetsområdet i skolan pekar författaren 

främst på att det är symbolhanteringen som gynnas av inkorporeringen av IKT i 

matematikundervisningen. Eleverna tycks bli mer bekanta med variabler när IKT används och 

de kan knyta till sig hur man kan arbeta med obekanta symboler på ett enklare sätt.  

Kieran (2007) framhåller dock, i sin text, en studie av Doerr och Zangor (2000) som är mer 

kritisk om IKT i matematikundervisningen när datorer och grafritande miniräknare används. 

Här talas det istället om att elever arbetar mer självständigt under lektionerna när de använder 

IKT. Det innebär att de i stor utsträckning går miste om den berikande klassrumsmiljö som 

kommunikation mellan elever och lärare, eller elev och elev, bidrar till. Detta motsäges dock 

av Kieran (2007), som väljer att lyfta en studie som visar på att interaktionen mellan elever 

till och med ökar vid användningen av IKT i form av datorer och grafritande miniräknare. I 

denna studie av Goos m.fl. (2003) hävdas att tekniken blir en förlängning av elevernas 

yttrande, när grafritande miniräknare och datorer används i klassrummet. Detta leder till ökad 

diskussion med bänkkamraterna och därigenom sprids kunskap i klassrummet. Kieran (2007) 

betraktar de ovan nämnda studierna med kritiska ögon och konstaterar att tiden är en 

nyckelfaktor när IKT används i klassrummet. Tid behövs för att eleverna ska bli bekväma 

med tekniken och kunna använda de positiva egenskaperna som IKT bär med sig. Tid behövs 

även för att läraren ska kunna anpassa uppgifter som både passar tekniken, och ger den ökade 

förståelsen inom det algebraiska området, som författaren har som sin utgångspunkt. 

Sinclair och Robutti (2013) skriver att om an tar hjälp av IKT för att undervisa om bevislära 

kan många elever förstå matematiken i det arbetsområdet på ett nytt sätt. IKT ger eleverna 

möjligheten att skapa en grafisk representation av exempelvis beviset för Pythagoras sats på 

ett enkelt sätt. Eleverna kan dessutom ändra variablerna i figuren och se hur ändringen 

påverkar triangelsidornas längder. Författarna hävdar att eleverna rent kunskapsmässigt 

gjorde stora vinster då IKT var en del av undervisningen. Williams och Goos (2013) påstår 

vidare att man kan ”modellera” matematik i undervisningen på ett enklare sätt med 

användning av IKT och därigenom nå långt flera elever än utan sådan användning. Författarna 

hänvisar då till att de elever, som är mer praktiskt lagda i sitt tänkande, får en större chans att 

förstå matematik om de arbetar med grafiska representationer. Williams och Goos (2013) 

hävdar dock att vi måste använda IKT med elevernas bästa i fokus och inte bara för att teknik 

idag är något utbrett i samhället. Författarna skriver att IKT fortsatt är ett relativt nytt 
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forskningsområde, och att läraren här har en viktig roll att fylla, när det gäller att utvärdera 

IKT i undervisningen.  

Oldknow m.fl. (2010) beskriver att IKT kan vara ett verktyg för och fungera som en brygga 

mellan flera matematiska områden genom att man exempelvis använder olika 

symbolhanteringsfunktioner, och genom det låter eleverna jobba med bland annat enheter i 

flera olika delar av matematikundervisningen, vilket skapar en helhet för eleverna. Detta kan i 

sin tur även bidraga till att eleverna utvecklar sitt logiska tänkande, vilket vidare ger upphov 

till mer utvecklade matematiska strategier. Författarna belyser att allt detta ger eleverna en 

ökad förståelse för ämnet matematik, vilket även ger dem en ökad motivation och lust för 

ämnet. Därmed kan ett intresse skapas för att på egen hand utforska, beskriva och hitta 

mönster i den matematiska världen. Författarna citera elevers egna ord om vad de känner om 

IKT i relation till matematik: 

[…] It helps when I can see it happening in front of me […]  

[…] It has enabled me to do things a lot quicker rather than having to draw it on 

paper. (Oldknow m.fl., 2010, s 158)  

Elevernas uttalanden tyder på att de tagit till sig IKT i undervisningen på ett gott sätt. Det 

belyser även hur IKT hjälper till att göra matematikundervisningen mer konkret för eleverna. 

Oldknow m.fl. (2010) påstår dock att användningen av IKT kan avta i effekt, eller faktiskt 

avta helt, om det inte finns klara direktiv från läraren. Författaren skriver att trots att eleverna 

kan finna att tekniken är ”rolig” att arbeta genom, bör ändå IKT främst ses som ett verktyg för 

läraren. Därmed är det läraren som ska anpassa verktyget till undervisningen så att elevernas 

vidare utveckling främjas.  

 

6.3. Lärarrollen, möjligheter och utmaningar 
Lärarprofessionalism handlar i första hand om att lärare ska veta vad hen gör och varför 

(Colnerud & Granström, 2002). För att lärare ska förstå hur IKT kan användas i klassrummet, 

kan vidareutbildning behövas. För att kunna besvara frågan om hur IKT ska användas för att 

främja eleverna på bästa sätt måste hen ha de kunskaper, som krävs för att förstå IKT.  
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6.3.1. Vidareutbildning, hur lärares attityder påverkar elevernas motivation 

Ponte och Chapman (2008) har genomfört en undersökning, där lärares kunskapsutveckling 

inom matematik studeras. Bland annat ser de närmare på hur lärares uppfattning om IKT 

förändras när de utbildas i IKT. Utbildningens uppgift var att ge lärarna en mer positiv attityd 

gentemot IKT genom att ge dem säkerhet i hur tekniken används och kan användas i 

undervisningssituationer. Studien visar att lärarna, som genomgick vidareutbildningen, gjorde 

en resa i uppfattning och attityd gentemot IKT. Från att vara skeptiska och i viss mån rädda 

för tekniken, övergick de till att istället arbeta självsäkert med den. Ponte och Chapman 

(2008) drar slutsatsen att det är viktigt hur lärare förhåller sig till IKT, inte bara för att läraren 

själv ska kunna använda IKT på ett bra sätt, utan även för att eleverna ska det.  

Oldknow m.fl. (2010) hävdar att lärare måste fundera kring varför man använder IKT. 

Författarna påstår att vidareutbildning är ett gott alternativ för att få en större förståelse för 

tekniken. Lärare måste kunna anpassa IKT och svara på frågor om tekniken och den egna 

undervisningen. I första hand handlar det om att få ett grepp om när användningen av IKT i 

matematikundervisningen är gynnsam för läraren men framför allt för eleverna. Om inte 

teknikanvändningen kan klassas som gynnsam ska läraren kunna anpassa tekniken eller välja 

att avstå från att använda den. Viktigt är att valet ska vara aktivt och tänkas igenom från 

situation till situation. Vidare talar Oldknow m.fl. (2010) om att när IKT används i 

matematikundervisningen måste lärare värdera hur tekniken ska användas med lektionens mål 

och elevgrupp i fokus. För att kunna ha en positiv inställning till IKT krävs att läraren förstår 

hur IKT kan användas. I likhet med Ponte och Chapman (2008) påstår Oldknow m.fl. (2010) 

att lärarens attityd och inställning gentemot IKT avspeglar sig i elevers motivation. Medan 

Ponte och Chapman (2008) skriver att den motivationshöjande effekten som IKT har skulle 

vara IKT:s främsta bidrag, gör istället Oldknow m.fl. (2010) gällande att motivationen snarare 

kommer ”på köpet” när läraren vet vad hen gör och varför. 

Graham (2011) talar om att pedagogisk forskning ofta vill bygga sina resonemang kring eller 

på givna teorier. Dock saknas hittills teorier om hur IKT ska användas i undervisning. 

Författaren skriver att en av teorins viktigaste funktioner skulle vara att ge metoden att 

använda IKT ett gemensamt språk av begrepp och termer, vilket kan leda till att utvecklingen 

av området ökar. Anledningen till att det tycks vara en osämja mellan forskning och praktik 

om hur IKT ska användas i undervisningen, som har med teknikens förändringstakt att göra. 

Teknik är ett område, som förändras snabbt, både i fråga om karaktär och syfte. Detta har 

inneburit att forskningen om IKT inte har hunnit med i utvecklingen. Graham (2011) betonar 
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begreppet TPACK, ”Technological Pedagogical Content Knowledge”, som en möjlig teoretisk 

grund för att förstå hur IKT kan användas i undervisningen. Ramverket kring TPACK bygger 

på en äldre teoretisk modell PCK, ”Pedagogical Content Knowledge”, framtagen av Lee 

Shulman där lärares kunskaper sätts i relation till varandra, men där kunskaper kring IKT inte 

ingår. Modellen kring TPACK, framtagen av Mishra och Koehler (Graham 2011), bygger på 

de kunskaper, som är förenade med lärarens roll i klassrummet, samt hur dessa kunskaper 

måste samverka för att skapa mening. Graham (2011) fortsätter: 

The framework includes three core categories of knowledge: pedagogical 

knowledge (PK), content knowledge (CK), and technological knowledge (TK). 

The framework proposes that combining these three core types of knowledge 

results in four additional types of knowledge: pedagogical content knowledge 

(PCK), technological pedagogical knowledge (TPK), technological content 

knowledge (TCK), and technological pedagogical content knowledge (TPACK). 

(Graham 2011, s. 1954) 

 

TPACK illustreras ofta genom ett venndiagram med tre överlappande fält (se Figur 1), där 

varje fält representerar det som författaren kallar för kärnkunskaper (core knowledge). 

 

 

Figur 1. TPACK representerat genom ett venndiagram1 

                                                
1 Figur 1. Hämtad från Graham 2011, s. 1954 
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Graham (2011) påstår att det är förtjänstfullt att undersöka hur olika typer av kunskaper kan 

överlappa och hjälpa varandra att utvecklas. Tabell 2 nedan beskriver de överlappande 

kunskapsområdena. 

 

Tabell 2. Överlappande kunskapsområden kring modellen TPACK 

Överlappande 

kunskapsområden 

Beskrivning 

PCK Ligger i gränslandet mellan pedagogik och ämne (content) och 

innebär i korthet hur ämnet kan läras ut. Dessa kunskaper 

gestaltar sig i att läraren kan dra slutsatser om vilka delar som 

kan uppfattas som mer utmanande för eleverna och hur dessa 

delar ska anpassas för dem 

TPK Kunskapsområdet som innefattar kunskap kring teknik och 

pedagogik. Det är kunskapen om hur IKT kan användas på ett 

förtjänstfullt sätt i undervisningen. 

TCK Kunskapsområdet som bär med sig kunskap kring teknik och 

ämnet. Inom matematiken innebär det att läraren har kunskaper 

och kan ta hjälp av olika sorter av IKT för att lösa matematiska 

uppgifter.  

TPCK I centrum för modellen står TPCK, som är grunden för att 

undervisa genom IKT. 

 

Graham (2011) påstår att det först är när läraren behärskar samtliga kunskaper som IKT kan 

användas för att främja undervisningen för att ge eleverna bättre kunskapsutveckling om 

ämnet. Lärare måste vara trygga med dessa kunskaper för att kunna använda IKT i 

undervisningen på ett, som författaren skriver, godkänt sätt. 
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6.3.2. Lärarprofessionalism, att veta hur. 

Teknikanvändningen i skolans värld och i samhället i stort ökar idag mer och mer, och en 

intressant aspekt på detta är att ställa frågor kring lärarrollen. Ponte och Chapman (2008) 

framhåller begreppet lärares identitet. Författarna hävdar att god undervisning inte kan 

reduceras till teknik, utan att god undervisning består av tre huvudelement:  

• Ämnet i sig  

• Eleverna 

• Lärare lär ut den hen är 

Författarna skriver att de två första elementen ofta ses som givna komponenter i 

undervisningen. De hävdar vidare att när lärare undervisar projiceras inte enbart den kunskap 

som ska förmedlas, det handlar lika mycket om sättet som det presenteras på. Det är där som 

läraren kommer in i elevers kunskapsutveckling. Författarna påstår att kunskapen, som ska 

förmedlas, anpassas efter elevgruppen eller efter andra variabler i lärarens och elevernas 

vardag. Denna del av undervisningen kan inte tekniken i sig själv hjälpa eleverna med, men 

tekniken kan hjälpa läraren. IKT måste därmed ses som ett stöd för undervisningen. 

Even och Tirosh (2008) skriver i likhet med detta att idag förväntas lärare förstå hur elever 

lär: 

It is widely accepted today that teachers should be aware of, and knowledgeable 

about, students’ mathematical learning. It is believed that such awareness and 

knowledge significantly contribute to various aspects of the practice of teaching. 

(Even och Tirosh 2008, s. 202) 

Even och Tirosh (2008) hävdar vidare att konsten att lära sig matematik är en komplex resa, 

som ofta tar tid. Tre huvudsakliga hinder för lärande är:  

• Elevers antaganden  

• Olika former av kunskap  

• Lärmiljö  

Författarna hävdar att elevernas antaganden kan grunda sig i deras kunskaper i andra 

skolämnen eller tidigare matematikkunskaper. När sådana antaganden inte stämmer uppstår 

problem. Det är därför viktigt att se hur eleverna använder de kunskaper de har. För att belysa 

detta skriver författarna att det kan vara förtjänstfullt att använda variation i undervisning och 

kommunikationsformer. Detta skulle enligt författarna även återspegla sig i klassrumsklimatet 
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och lärmiljön. Ponte och Chapman (2008) talar i likhet med detta om att matematiklärare inte 

bara måste ha matematikkunskaper, utan att de även måste förstå konsten i att lära ut 

matematik.  

En viktig aspekt när IKT används i matematikundervisning framhålls av Oldknow m.fl. 

(2010). Författarna påstår att det finns flera olika typer av mjukvaror, som kan spelar en viktig 

roll för hur tekniken kommer att användas av elev och lärare. Mjukvaror är alltså de program 

och applikationer som eleverna använder i exempelvis datorer. Författarna understryker två 

perspektiv för mjukvaror i IKT utanför och i skolans värld: Mjukvaran ska ses dels som ett 

verktyg för att göra elever och lärare mer effektiva i själva uppgiften, dels som ett verktyg för 

att öka individens lärande. Författarna hävdar dock att i en skolmiljö måste man se mjukvaran 

ur ett tredje perspektiv, nämligen hur den hjälper läraren att styra verksamheten i 

klassrummet. I detta perspektiv måste man ta hänsyn till lärarens kunskaper både i ämnet och 

i pedagogik, för att kunna anpassa tekniken till individen och till gruppen i stort. 

Kieran (2007) uttrycker att flera lärare uppdagar spänningar mellan tidigare använda 

undervisningsmetoder och implementeringen av IKT i undervisningen. Många lärare upplever 

det svårt att hitta balansen mellan den läraridentitet, som man har haft, och den nya, som i viss 

mån kommer att skapas, när IKT används. Författaren skriver att det ofta handlar om att hitta 

metoder för undervisningen som passar in i ämnet med IKT som hjälpmedel, alltså att försöka 

hitta en ingång till ämnets läroplan med hjälp av IKT. Författaren beskriver hur viktigt det 

kollegiala nätverket är här. Att få hjälp med frågan ”hur” är ett viktigt steg för att förstå hur 

tekniken kan användas i undervisningen på ett givande sätt. 

Det är viktigt att förstå hur lärarrollen ändras när IKT används i undervisningen för att 

tekniken ska få ett syfte och framför allt inte bli ett hinder för undervisningen. Zbiek m.fl. 

(2007) har närmare undersökt hur lärarrollen förändras när IKT används i 

matematikundervisningen. De talar om de redan nämnda rollerna rådgivaren (The Counselor) 

och den tekniska assistenten (Technical Assistant).  

 

The Counselor role is one in which the teacher is familiar with the mathematical 

task at hand and provides mathematical assistance when students ask for it. As a 

Technical Assistant, the teacher helps students with hardware and software 

difficulties. (Zbiek m.fl. 2007, s. 1191)  
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Zbiek m.fl. (2007) uttrycker att lärarrollens förändring är ett effektivt verktyg för att belysa 

skillnaden mellan undervisningen med och utan IKT. Författarna belyser att lärare i större 

omfattning tar rollen som rådgivare, när IKT, än när IKT inte används. Särskilt observerades 

lärares beteende när elevdatorer användes i undervisningen. Föreställningarna kring 

lärarrollens förändring, när IKT används, är att den övergår till att vara teknisk assistent i allt 

större utsträckning. Men eftersom eleverna ofta rådfrågade läraren om det, som de såg på 

skärmen, hade läraren även en betydande rådgivande roll. IKT bjuder följaktligen in till flera 

och öppnare samtal mellan lärare och elever om matematik och det är enligt författarna 

mycket positivt. Trots detta kan IKT skapa spänningar i undervisningen, framför allt i 

konflikten mellan lärares nuvarande och tidigare roll. I en miljö, där eleverna är vana vid att 

läraren står vid rodret och styr samtliga elevers beteenden, kommer förmodligen läraren att 

finna det svårt att gå in i en mer personlig rådgivningsroll. Samtidigt skriver författarna att det 

är väl värt att anstränga sig för att få rollen som rådgivare att fungera.  

Oldknow m.fl. (2010) talar om att lärare måste fundera på vilken funktion som IKT har i 

undervisningen, innan man väljer att använda IKT. Att enbart använda tekniken för teknikens 

skull kommer i slutänden inte att gynna någon av parterna i skolan. Istället måste man 

använda IKT på ett rikt sätt. Författarna uttrycker att om IKT inte tillför någonting till 

undervisningen för lärare eller elev ska man inte ha med det som ett moment i klassrummet. 

De hävdar att IKT ska erbjuda elever och lärare nya eller annorlunda sätt att lära. Det kan 

exempelvis handla om att matematiska problem kan undersökas ur ett annat perspektiv än de 

vanliga, eller att uppgifter kan behandlas på ett mer effektivt sätt. I annat fall kan IKT istället 

bli ett hinder för undervisningen och lärandet i stort.  

Oldknow m.fl. (2010) belyser även vikten av att fundera kring hela lärarrollen, när IKT 

används som ett verktyg i undervisningen. För att IKT ska fungera under lektionen är det 

enligt författarna viktigt att läraren är trygg med tekniken även utanför lektionen, vidare att 

lektionen planeras med hjälp av IKT, gärna den typ av IKT som ska användas under 

lektionen. På så sätt säkerhetsställer man att tekniken fungerar som planerat. Ett kritiskt 

moment när teknik används i undervisningen är när man har tekniska problem. Sådana 

kritiska moment stjäl onekligen tid av undervisningen, men risken kan minskas om tekniken 

används i flera delar av lärarens vardag.  
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Att använda teknik i många delar av verksamheten är dock inte lika enkelt som en första 

anblick kan antyda. I verkligheten finns det en uppsjö av olika alternativ vad gäller IKT och 

olika program, som kan användas. Oldknow m.fl. (2010) skriver att man som lärare först och 

främst måste betrakta programmen ur följande tre aspekter, alla viktiga för läraryrket.  

• Den pedagogiska aspekten 

• Ämnesaspekten 

• Organisationsaspekten 

Den pedagogiska aspekten, gäller hur IKT kan användas för att främja elevers lärande. Denna 

aspekt ses i många fall som självklar, om man tar avstamp i den roll som lärare har i skolan i 

stort. Ämnesaspekten, i detta fall Matematik, gället hur ämnets karaktär kan kopplas till IKT. 

Författarna hävdar att man här fokuserar på ämnesinnehållet. I matematik ges framför allt 

exempel på problemlösning, plottning av grafer och tabeller som områden med goda 

förutsättningar att använda program som hjälpmedel. Organisationsaspekten gäller hur 

program kan användas för att underlätta exempelvis bokföringen av elevers resultat och 

kommunikationen med eleverna utanför och i skolan. Oldknow m.fl. (2010) uttrycker att alla 

dessa aspekter är viktiga för matematiklärare, när de överväger att använda IKT i sin 

undervisning.  

Ur ett lärarperspektiv är det även viktigt att ta reda på vilka kunskaper som kan utvärderas när 

IKT används. Oldknow m.fl. (2010) talar om att lärare måste överväga hur elevers kunskaper 

ska utvärderas. Om IKT är en stor del av undervisningen är det en naturlig föreställning att 

eleverna måste visa att deras kunskaper även omfattar IKT. Det gör lärare och elever bättre 

motiverade att acceptera det stora utrymme, som IKT har. Vidare uttrycker författarna att om 

man utvärderar elevernas kunskaper med IKT, tvingar man dem i viss mån att förhålla sig till 

tekniken på ett professionellt sätt. Tekniken har en inneboende dubbeltydighet, då många 

elever avser att använda tekniken med flera syften både i skol- och i hemmiljö. Det är med 

andra ord lätt för eleverna att ”leka” med tekniken även i undervisningen, men författarna 

hävdar att man kan begränsa leken genom att ställa krav på eleverna genom att bland annat 

utvärdera deras kunskap med hjälp av IKT.  

Stacey och Wiliam (2013) hävdar att det kan finnas fler vinster med att utvärdera eleverna 

med IKT. Författarna frågar sig vad läraren vill utvärdera i undervisningen. Fokus ska 

naturligtvis ligga på att eleverna förstår och kan använda matematiska begrepp och inte på att 

eleverna kan gissa vad som efterfrågas. Genom att använda IKT även i utvärderingen av 
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kunskap får eleverna använda metoder som de redan är förtrogna med. Förtrogenheten 

kommer både från att undervisningen har skett med IKT och från hemmiljön, där IKT i 

många fall är ett vanligt inslag. Författaren skriver att man genom att använda element som 

finns även i eleverna hemmiljö ger dem större chans att lyckas väl vid testtillfällen, detta då 

eleverna får använda medel som de är förtrogna med för att förmedla sin kunskap. 

 

6.3.3 Lärarens roll, elevanvändning av IKT 

Oldknow m.fl. (2010) hävdar att teknikproblem i de flesta fallen beror på att elever eller lärare 

inte hanterar tekniken på ett riktigt sätt. Förutom att, som redan nämnts tidigare, man kan 

undvika sådana tekniska problem genom att läraren använder tekniken i flera moment, får 

man enligt författarna samma fördel om eleverna gör samma sak. Genom att låta eleverna 

arbeta kontinuerligt med IKT under hela skoltiden blir de också tryggare med tekniken. På så 

sätt kan tekniska problem lättare undvikas. Författarna skriver att eleverna bör ha ett 

personligt tekniskt hjälpmedel att tillgå, exempelvis en egen dator eller surfplatta. Genom att 

ge eleverna tillgång till IKT på ett personligt plan kan man även kräva att exempelvis en 

hemläxa måste göras med IKT. Annars måste sådana krav anpassas till elevens hemsituation.  

Oldknow m.fl. (2010) fortsätter med att belysa hur IKT kan hanteras i helklass. IKT ska ses 

som ett verktyg för både lärare och elever. IKT ska användas för att kommunicera kunskap 

och dela idéer och det är viktigt att fundera på hur detta kan göras i helklass. Författarna 

skriver att det inte alltid är mest lämpligt att läraren själv dirigerar klassen. Istället kan 

eleverna bjudas fram till tavlan, eller ett trådlöst tangentbord kan skickas runt i klassen. Det 

senare är ett sätt att bjuda in till diskussion utan att eleverna tvingas lämna sina platser.  

Yunus m.fl. (2014) påstår att IKT idag integreras alltmer i undervisningens olika delar och 

därför påverkas lärarrollen, kommunikationen i klassrummet och arbetsuppgifternas 

utformning. Detta sker genom att undervisningen anpassas ännu bättre till tekniken vi har och 

som vi kommer att utveckla i framtiden. I lärarrollen är det underförstått att kunskap på ett 

eller annat sätt ska förmedlas till eleverna. När IKT används kan det uppstå en problematik i 

att veta vad eleverna gör. Istället för att läraren kan se att eleverna skriver i sina skrivböcker 

använder de skärmar, som i de flesta fallen är vända bort från läraren.  
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Eronen och Haapasalo (2010) talar om att det är viktigt att eleverna respekterar givna regler 

för att tekniken ska fungera.  

 
[…] when utilizing mathematics, don’t forget available tool(s); when making use 

of tool(s), don’t forget the underlying mathematics […] 

 (Eronen och Haapasalo 2010, s. 703) 

Författarna hävdar att det är viktigt att poängtera att trots att tekniken har många fördelar är 

det ändå matematiken, som ska stå i centrum för undervisningen. IKT ska rimligtvis bara vara 

ett medel för att undervisa den. I likhet med Bottino och Chiappini (2008) talar Eronen och 

Haapasalo (2010) om att eleverna, i likhet med läraren, behöver särskilda förkunskaper när 

IKT används i undervisningen. Hindret när IKT används ligger i den tekniska aspekten. I 

vissa fall slutar tekniken att fungera eller också vet inte eleverna hur de ska hantera den. I 

sådana fall måste läraren vara säker i sin lärarroll, annars blir undervisningen lidande. 

Kieran (2007) belyser hur verkligheten ser ut när elever använder IKT genom att referera en 

studie genomförd av Guin och Trouche (1999). I den kategoriseras elevers beteenden vid 

arbeten med IKT i de fem kategorierna: 

• Obestämt 

• Mekaniskt 

• Rationellt  

• Handlingskraftigt  

• Teoretiskt  

Studien påvisar IKT:s potential som ett mångsidigt verktyg för lärande. Kieran (2007) 

uttrycker vidare att många elever och lärare talar om en ny roll, när IKT används i 

matematikundervisningen. Båda parterna rör sig mer mot rollen som rådgivare och utforskare, 

när IKT användes. Författaren skriver att det framför allt handlar om att eleverna på ett nytt 

sätt kan tänka kritiskt om matematiska begrepp och bevis. Genom att eleverna får en grafisk 

presentation av ett bevis blir dess innebörd mer konkret. IKT hjälper alltså eleverna att koppla 

ihop beviset med den matematik, som de faktiskt använder i sina räkningars. 
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7. Diskussion 
Nedan presenteras djupare analys och tolkning av litteraturen. Den syftar till att besvara 

forskningsfrågorna. Vidare genomförs även en teorianknytning, vilket återkopplar till den 

teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion, där 

den valda metoden problematiseras och diskuteras. 

 

7.1. Litteraturanalys 

Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, är idag ett utbrett fenomen. För många är 

denna typ av teknik det första man använder på morgonen och det sista man använder innan 

man går och lägger sig på kvällen. Därmed är det ingen överdrift att påstå att IKT är en stor 

del av vår vardag, likväl som av samhället där vi lever. Att IKT även ska vara en del av 

skolans vardag ses i många fall som en självklarhet, eftersom både elever och lärare blir 

alltmer vana vid tekniken. I flera av verken, som har använts för uppsatsen, belyses 

möjligheterna att använda IKT i undervisningen, möjligheter som även kan bli hinder om 

vissa krav för användningen inte uppfylls.  

Den litteratur som har studerats tar framför allt upp några viktiga argument kring varför IKT 

ska användas i matematikundervisningen. I litteraturstudien sammanfattas dessa i 

underrubrikerna: 

• IKT i relation till motivation och attityder  

• Verklighetsanknytning och IKT 

• IKT och matematiska undervisningsområden  

Den berikande effekt som IKT har på elevernas motivation belyses av flera av författarna som 

belyser. Bland annat pekar Håkansson och Sundberg (2012) på att IKT har en positiv effekt 

på undervisningen genom sin påverkan på elevers motivation, självaktning, uppmärksamhet 

och engagemang i positiv bemärkelse. Att Myndigheten för skolutveckling (2007) utöver 

detta även pekar på att detta framför allt gäller för elever med motivationsproblem låter nästan 

för bra för att vara sant. Givetvis kommer inte den blotta närvaron av IKT att öka elevers 

motivation och förbättra deras attityder till ämnet matematik. Ansvaret för att IKT har den 

berikande effekt på undervisningen, som litteraturen hänvisar till ligger, hos den undervisande 

läraren. 
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Att läraren påverkar elevers attityd och motivation påpekas inte minst av Vekiri (2009), som 

har undersökt skillnaden i motivation hos pojkar och flickor, när IKT används i 

undervisningen. Även Delen och Bulut (2011) har undersökt hur yttre faktorer, så som 

hemförhållanden och personer i elevers omgivning, kan påverka IKT-användning i 

undervisningen. De hävdar att användningen av IKT hemma spelar roll för hur väl eleverna 

kan ta till sig IKT-baserad undervisning. Om elevers kön och hemförhållande spelar en stor 

roll för att eleven ska lyckas eller ej, när IKT är en del av undervisningen, måste man 

ifrågasätta IKT:s närvaro i skolan. Om man dock istället ser till den berikande effekt, som 

IKT har på elevers motivation och attityder, alltså områden där IKT har en positiv påverkan, 

kan man istället fundera kring hur lärare kan arbeta för att hjälpa elever med sämre 

förutsättningar. Vekiri (2009) påstår att lärarrollen spelar en stor roll för hur elever uppfattar 

användningen av IKT. Framför allt uttrycker författaren att det är lärarens attityd gentemot 

IKT som spelar in. Om läraren har en positiv uppfattning av IKT och använder IKT som ett 

verktyg för lärande, kommer även eleverna att göra det. Det handlar om att ge eleverna 

möjligheten att förstå och lära sig matematik, oavsett förutsättningar.  

Som nämndes i inledningen är IKT idag en stor del av samhället vi lever i. Utgångspunkten 

för att skapa verklighetsanknutna matematikuppgifter eller hjälpmedel för undervisningen är 

att dessa kan relateras till elevernas värld utanför skolan. Genom att lära sig genom att 

använda IKT, någonting som många elever även använder sig av utanför skolan, kommer 

eleverna att enklare kunna taga till sig nya begrepp och metoder. Genom att anknyta till 

elevernas verklighet kan de lättare relatera till undervisningen. Författarna som betonar 

verklighetsanknytning som ett av argumenten för att använda IKT, påstår ofta att eleverna 

arbetar på ett annat sätt när IKT användes i undervisningen (Oldknow m.fl., 2010; Zbiek 

m.fl., 2007; Pierce, Stacey och Barkatsas, 2007). Elevernas arbetssätt beskrivs ofta som 

utforskande och nyfiket när IKT används, och detta står i kontrast mot det som ofta sägs om 

elevers arbetssätt, när IKT inte används. Konold och Lehner (2008) skriver att eleverna kan se 

matematiska problem ur andra perspektiv när IKT används, eftersom mjukvaran, som 

eleverna använder, tillåter dem att undersöka exempelvis grafiska representationer ur flera 

aspekter. Författarna beskriver hur eleverna kan ändra variabler och undersöka hur detta 

ändrar det studerade sambandet, någonting som skulle ta mycket längre tid IKT. Flera av 

författarna skriver att enkelheten i att använda IKT är en av nycklarna till att IKT är ett gott 

verktyg för matematikundervisningen (Sinclair och Robutti, 2013; Bottino och Chiappini, 

2008).  
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Enkelheten i användningen av IKT samt att det finns många olika typer av mjukvara till 

exempelvis datorer leder till att IKT går att applicera på många av matematikens 

undervisningsområden. Oldknow m.fl. (2010) beskriver hur IKT kan fungera som en brygga 

mellan olika matematiska områden och genom detta öka förståelsen för matematik hos 

eleverna. Genom att se IKT på detta sätt kan man även finna en mening med att ha IKT som 

ett inslag genom hela skolverksamheten. Dock betonar flera av författarna lärarens roll i en 

undervisning, som präglas av IKT (Vekiri, 2009; Graham, 2011). IKT ska inte enbart ses som 

någonting ”roligt” för eleverna, utan det måste också finnas ett syfte med tekniken. Både 

lärare och elever måste uppfatta IKT som ett verktyg för lärande och bli motiverade att 

använda tekniken. Användningen av IKT i undervisningen skapar både möjligheter och 

utmaningar för lärare och elever. 

För lärare är det viktigt att fundera på hur undervisningen läggs upp och framför allt, ställa sig 

frågan ”varför”. Flera av författarna belyser vikten av att läraren har ett syfte med 

användningen av IKT i undervisningen och att detta syfte kommer att påverka eleverna 

(Graham, 2011; Oldknow m.fl., 2010; Håkansson och Sundberg, 2012). För att veta hur IKT 

kan användas i undervisningen talar många av författarna om att vidareutbildning är en 

lösning (Ponte och Chapman, 2008; Graham, 2011). En följd av att lärare vidareutbildar sig 

om IKT är även att attityden till tekniken kan ändras till att bli mer positiv. Detta kan även ge 

eleverna en ökad motivation och tro på att IKT är ett bra inslag i undervisningen. Vikten av 

självförtroende och en tro på det egna kunnandet ska inte underskattas i skolvärlden. 

Matematik är ett av de ämnen som ofta uppfattas som svårt av eleverna, ett ämne som man 

bara är duktig i om man är ”smart”. Kanske kan användningen av IKT i 

matematikundervisningen ändra på detta. Genom att ge eleverna en ökad motivation och en 

bättre attityd till ämnet kan man skapa bättre förutsättningar för eleverna att förstå matematik, 

men det gäller som redan nämnts att läraren vet vad hen gör.  

Graham (2011) lyfter fram ett teoretiskt ramverk, av Mishra och Koehler, för att förstå vad 

som krävs när IKT används i undervisningen. TPACK är en teoretisk modell som väver 

samman pedagogisk kunskap, ämneskunskap samt kunskap om hur IKT kan användas. Som 

lärare kan man inte enbart ha kunskaper i matematik utan även kunskaper i hur dessa 

kunskaper ska förmedlas till eleverna. När IKT blir en del av undervisningen öppnas nya 

möjligheter, men det skapas samtidigt nya utmaningar. Läraren måste nu bli förtrogen med 

hur IKT fungerar för att kunna kommunicera kunskapen genom IKT till eleverna. Det handlar 

för lärarens del om att veta vad hen gör och varför. 



 34 

Zbiek m.fl. (2007) talar om två lärarroller när IKT används i matematikundervisningen, 

nämligen rådgivaren och den tekniska assistenten. Innan litteraturstudien genomfördes fanns 

det en bild hos mig av att lärarrollen handlar mer om att vara teknisk assistent när IKT 

används. Men Zbiek m.fl. (2007) visar att lärarrollen i konstrast till detta mer handlar om att 

vara rådgivare, där samtalen mellan elev och lärare ökar när IKT används av eleverna. Det 

visar sig att IKT ger en plattform, där matematiska svårigheter och lösningar kan diskuteras 

på ett naturligt sätt. En förutsättning för att IKT ska fungera på det sättet och vara en 

berikande faktor i undervisningen, är dock att läraren vet vad hen gör och är bekväm med 

tekniken. I annat fall kommer undervisningen att kantas av tekniska problem, som tar mycket 

undervisningstid i anspråk. IKT kommer i detta fall att ses mer som ett hinder för 

undervisningen och snarare sänka elevernas motivation.  

För att lärare ska känna sig helt bekväma med IKT bör tekniken vara en stor del av lärarens 

vardag även utanför undervisningen. Exempelvis bör planering och inrapportering av resultat 

ske med samma IKT som används i undervisningen för att tekniska problem ska undvikas i så 

stor utsträckning som möjligt. Det som går att utläsa från litteraturstudien är att tekniska 

problem är den största anledningen till att lärare avstår från att använda IKT. Om lärare 

använder IKT enbart under själva lektionstillfället är det heller inte konstigt att de får tekniska 

problem att hantera, men genom att använda IKT i fler delar av verksamheten kan till och 

med de mest osäkra lärarna till slut använda IKT på ett säkert sätt. 

När elever använder IKT är det av vikt att läraren är tydlig med vad som förväntas av 

eleverna. Att eleverna ofta är vana vid tekniken utanför skolan gör att de enklare kan ta till sig 

den, vilket är positivt. Det kan dock även leda till att eleverna lätt får samma förhållningssätt 

till tekniken i skolan och att IKT bara uppfattas som någonting kul. Läraren har här en viktig 

funktion att fylla. Detta belyser flera författare, då de påpekar att läraren måste sätta upp 

tydliga direktiv för hur tekniken ska användas i klassrummet (Oldknow m.fl., 2010; Eronen 

och Haapasalo, 2010), för att IKT ska ha en god effekt på elevernas kunskapsutveckling. 

IKT kan vara ett berikande verktyg för att nå fler elever i matematikundervisningen. För 

läraren skapar IKT möjligheter, men även utmaningar. IKT utmanar sättet som matematik lärs 

ut på, sättet som elever löser matematiska uppgifter på samt, sättet som lärare kan mäta 

elevers kunskaper. Den modell som Graham (2011) (figur 1) målar upp kring de kunskaper 

som krävs för att undervisa genom IKT gestaltar relativt tydligt vad som krävs av läraren. 

Läraren måste på ett annat sätt än tidigare vara förtrogen med tekniska artefakter och förstå 
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hur IKT kan gynna just den egna undervisningen. Detta får konsekvenser för lärarrollen 

genom nya ställda krav.  

Avslutningsvis är argumenten för att undervisa genom IKT många, framför allt när elevernas 

kunskapsutveckling är i fokus. Samhället vi lever i idag präglas av IKT. Skolan strävar efter 

att fostra ungdomar till att bli aktiva samhällsmedborgare, som kan orientera sig i vårt 

teknikintegrerade samhälle. För att ge eleverna möjligheten till detta, ska IKT ses som en 

viktig del i elevernas utbildning. De utmaningar, som lärare ställs inför när de arbetar med 

IKT är väl värda mödan att möta, om man ser IKT som en del i elevernas livslånga lärande. 

 

7.2. Teorianknytning 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där artefakter och 

mediering är två viktiga begrepp. Det är genom dessa som vi förstår och kan kommunicera 

med omvärlden. Artefakter hjälper oss att tolka de kunskaper och färdigheter, som gör 

omvärlden begriplig (Säljö, 2000). Genom att se artefakter på detta sätt kan IKT ses som ett 

verktyg för lärande, eftersom IKT ger oss tillgång till gränslös kommunikation i form av stora 

mängder information. Flera av författarna, som har behandlats i studien, skriver om hur IKT 

kan berika den undervisning, som vi redan väl känner till. Frågan, som kan ställas, i relation 

till uppsatsens teoretiska bakgrund, är dock om IKT ska ses som mer än ett verktyg i 

undervisningen. IKT ger oss tillgång till en enorm kunskapsbank med bara ett knapptryck, 

vilket innebär att vi får ett vidgat kunskapsbegrepp, där vi kan tala om ett ständigt livslångt 

lärande. Säljö (2005) tar upp en viktig utgångspunkt hämtad från det sociokulturella 

perspektivet, som uttrycker att vi utvecklas som lärande och tänkande individer genom hela 

livet. Lärande måste därför ses som någonting, som är i ständig utveckling 

Att få med IKT i skolverksamheten och att lära genom IKT, skulle ur detta perspektiv bidraga 

till att främja elevers livslånga lärande och bli en del i den process, som utbildar de nyfikna 

och framåtsträvande ungdomar, som enligt Skolverket (2011) skolan ska sträva efter att 

fostra. Genom att lära eleverna genom IKT lär man dem att söka kunskap, och således bidrar 

man även till det som Säljö (2002) kallar lärandets ökade progression. IKT i undervisningen 

kan alltså ses ur ett högre syfte än att göra undervisningen roligare eller effektivare. Man kan 

tolka användningen av IKT i skolan som ett steg i att främja elevernas lärande ur ett längre 

samhällsperspektiv, där lärarens roll är att lära eleverna använda IKT på ett medvetet sätt 

redan i tidig ålder och därigenom låta dem att växa som människor och samhällsmedborgare.  
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7.3. Metoddiskussion 

Till grund för litteratururvalet och i förlängningen till resultatet av uppsatsen, ligger de sökord 

som har använts. I och med detta är det av stor vikt att sökorden ger rätt litteratur, som svarar 

mot syftet och besvarar forskningsfrågorna. Flera metoder använts. Bland annat har enbart 

relativt ny litteratur sökts och vissa kvalitetskriterier har använts vid sökningen, exempelvis 

kravet ”peer reviewed”. De använda sökorden har givit relevant litteratur och därmed kan 

man anse att sökorden har fungerat väl för att motsvara uppsatsens syfte. De använda 

sökorden är av övergripande karaktär, men då forskningsfrågorna är av relativt öppna passar 

sökorden väl in. Detta har också visat sig i den funna litteraturen. Dock kan det inte uteslutas 

att om andra sökord hade använts hade annan litteratur hittats. Därmed kan man påstå att 

sökorden i mångt och mycket har definierat uppsatsens resultat. 

Ett problem med analysprocessen för uppsatsen berör tolkningsarbetet och tolkningen av 

analysen. Den genomförda studien grundar sig i tolkningar av den utvalda litteraturen. I 

studien har författarna fått ”prata” med varandra, vilket har resulterat i att en bild kring hur 

IKT avbildas i forskningen har framkommit. Min syn på IKT påverkar studiens resultat samt 

den allmänna positiva tonen kring IKT i uppsatsen, men genom att arbeta på detta sätt så 

anser jag ändå att mina tolkningar har en godtagbar nivå.  

 

I uppsatsen har framför allt argument för att använda IKT i matematikundervisningen 

behandlats. Denna avgränsning gjordes eftersom användningen av IKT i skolan i stort ökar 

idag och eftersom uppsatsen har fokus på lärarrollen i klassrummet, när IKT används. Hade 

uppsatsen istället syftat till att undersöka skillnaden när IKT används och inte används i 

undervisningen, hade det varit naturligt att även undersöka argumenten mot användning av 

IKT i undervisningen. En sådan studie hade dock även medfört nya sökord vilket i sin tur 

hade lett till ett förmodat nytt litteraturunderlag samt ett nytt resultat av uppsatsen.  

 

Uppsatsen syftar till att belysa olika argument för att använda IKT, men även möjligheter och 

utmaningar för lärarrollen när IKT används. Att hålla i sär dessa två frågor har genom arbetet 

varit en utmaning, eftersom flera av författarna talar om de båda områdena om varandra. 

Distinktionen mellan att tala om lärarrollen å ena sidan och argumenten å andra sidan ger 

ändå uppsatsen en tydlig struktur.  
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8. Förslag till vidare forskning	  
Genom denna studie har flera funderingar om vidare forskning uppkommit. Litteraturen, som 

har använts i uppsatsen, tar ofta sin utgångspunkt i hur IKT kan hjälpa eleverna. Genom detta 

kan man sedan tolka hur även läraren kan dra nytta av IKT. Forskning kring specifikt läraren 

och IKT är dock relativt sparsamt förekommande. Det forskningsområdet behöver breddas för 

att kunna ge en mer konkret helhetsbild kring IKT i undervisningen. 

Ytterligare ett område, som skulle kunna beforskas mera är att ytterligare kartlägga hur 

användningen av IKT ser ut inom ramen för svenska förhållanden. Mycket av den litteratur, 

som har påträffats under arbetet med uppsatsen har varit av internationell karaktär. Det hade 

även varit intressant att se IKT ur ett svenskt perspektiv, kopplat till den svenska skolan med 

kursplaner och allt runtomkring. 

Det hade vidare varit intressant att undersöka området mer praktiskt än med en 

litteraturstudie. Att exempelvis genomföra observationer och se hur lärare i praktiken 

använder IKT hade varit intressant och hade belyst problematiken på ett annat sätt. Att även 

komplettera en sådan fortsatt forskning med intervjuer hade även givit möjligheten att forska 

kring frågan om vilket syfte läraren har med att använda IKT. En sådan studie hade även varit 

av intresse för lärarprofessionalismen.  
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