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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att visa hur digitala verktyg används i gymnasiet inom 

matematikundervisningen, både utav lärare och elever i norra Sverige. Ytterligare undersöks 

även elevernas åsikter om dess användning samt om de anser att det underlättar deras 

inlärningsprocess kring matematik eller inte. Detta har gjorts med hjälp utav en enkätstudie, 

SAMR-modellen och förväntan-värde teorin. Totalt deltog 102 elever i undersökningen. 

Resultaten visar att det inte finns några uppenbara för- eller nackdelar när elever använder 

digitala hjälpmedel. Elever tycker dock att dess användning är bra inom 

matematikundervisningen, men främst när läraren använder sig utav det. Läraren använder 

främst digitala verktyg i sina genomgångar och för att visa hur det skall användas, eleverna 

använder det främst när läraren säger till dem att göra det, på prov och för att lösa svåra 

uppgifter som de inte kan lösa med hjälp utav papper och penna ännu.   

Nyckelord: digitala, förväntan-värde, matematik, SAMR, verktyg 

 

Abstract 

This study aims to show how digital tools are used in upper secondary school during 

mathematics education, both by the teachers and the students in the northern parts of Sweden. 

Furthermore, student opinions of how these tools are used and whether the students think this 

usage makes mathematics easier for them is also studied. This has been done through a survey 

that makes use of a questionnaire together with the SAMR-model and the expectancy-value 

theorem. A total of 102 students took part in this study. The results show that there are no 

obvious benefits or disadvantages when the students themselves make use of digital aids. 

However, the students think that the use of digital tools are good in mathematics, but the 

benefits mostly come from the teachers use of it. This study shows that the teachers mostly 

use these tools during their lectures or to show how it’s used. The students mostly use it when 

they’re told to by the teacher, during exams or to solve difficult assignments/problems that 

they haven’t learned to solve with pen and paper yet. 

Keywords: digital, expectancy-value, mathematics, SAMR, tools 
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1. Inledning 

Den nionde mars 2017 tog regeringen ett beslut om att ändra skolans styrdokument till att 

vara mer fokuserat på digitaliseringen utav samhället. Dessa ändringar träde i kraft den första 

juli, 2018. Ändringar i kursplanen för matematik i gymnasieskolan innebar bland annat ett 

förtydligande och en förstärkning av arbetet med IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) både för lärare och elever (Regeringskansliet, 2017). I det här arbetet 

kommer främst begreppet digitala hjälpmedel eller alternativt, digitala verktyg att användas 

istället för IKT. Anledningen till detta är för att dessa begrepp är anses vara mer generella och 

lättare att förstå både för elever samt för andra individer. Definitionen utav vad ett digitalt 

hjälpmedel är för något är ganska brett och omfattande. Vissa personer menar att 

datorprogram/applikationer är själva hjälpmedlet, andra menar att det är datorn, mobilen, 

surfplattan, med mera som är hjälpmedlet. I detta arbete syftar digitala hjälpmedel på en 

kombination utav dessa åsikter. Det vill säga att både själva hårdvaran (datorer, mobiler, 

surfplattor, miniräknare med mera) och mjukvaran (program och applikationer som hårdvaran 

använder) klassas som ett digitalt verktyg eller hjälpmedel. Jag är själv tekniskt intresserad 

och använder mig utav digitala verktyg dagligen i mina studier och i min vardag. Därmed 

ansåg jag att dessa ändringar i styrdokumenten var intressanta och värda att undersöka. Dock 

väcker dessa ändringar en tanke om huruvida de faktiskt gynnar elevernas lärande eller inte, 

det är trots allt lärandet som bör komma först i skolan. Alla elever är olika och lär sig på olika 

sätt, med andra ord borde det kännas övertygande om att det finns elever som anser att det är 

frustrerande att använda sig utav digitala hjälpmedel. Likadant bör det även finnas elever som 

tycker att digitala verktyg är bra. Hur ska då undervisningen bedrivas? I läroplanen GY11 

(Skolverket, 2018a) står det bland annat att undervisningen skall anpassas efter varje elevs 

individuella behov och förutsättningar. Ytterligare står det att eleverna skall lära sig att 

använda digitala verktyg för att lösa problem och uppgifter i skolan. Om det då finns elever 

som tycker att digitala hjälpmedel är onödiga eller frustrerande innebär det alltså att de två 

föregående punkter ifrån GY11 kolliderar med varandra. Hur ska vi då som lärare använda 

oss utav digitala verktyg för att gynna dessa elevers lärande? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att visa hur digitala hjälpmedel används i den gymnasiala 

undervisningen, både utav lärare samt av elever sett utifrån ett elevperspektiv. Ytterligare är 

även syftet att visa vad eleverna själva tycker om dess användning och om digitala verktyg 

faktiskt underlättar inlärningen utav matematik hos eleverna. I och med detta består därmed 

detta examensarbete utav tre frågeställningar: 

1. Hur används digitala hjälpmedel utav elever och lärare sett utifrån ett elevperspektiv?   

2. Anser eleverna att de lär sig matematik lättare när läraren eller de själva använder sig 

utav digitala hjälpmedel?  

3. Vilka hjälpmedel används utav gymnasieelever samt vilka åsikter har eleverna kring 

dessa hjälpmedel?  

Arbetet ska alltså främst fokusera på hur gymnasieelever uppfattar digitala hjälpmedel och 

deras användning utav det istället för ett lärarperspektiv. Anledningen till detta är för att det 

redan finns flera uppsatser om hur lärare ser på digitala verktyg och hur de använder sig utav 

dessa i sin undervisning. Det finns däremot inte lika mycket forskning om vad elever själva 

tycker om användningen utav digitala medel i undervisningen. Det känns även intressantare 

för mig som framtida lärare att veta vad eleverna tycker om detta ämne. Det vill säga, tycker 

elever att det är bra att använda digitala verktyg i skolan eller inte? 
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2. Bakgrund 

Vi lever i en värld som blir allt mer digitaliserad för varje år som går. Den ändrade läroplanen 

GY11 (Skolverket, 2018a) visar detta med inslag som att eleverna skall exempelvis kunna 

orientera sig och agera i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. Det står även att: 

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas 

digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. (Skolverket, 2018a, s. 3) 

Detta ställer större krav på skolan, både för lärare och för elever. Även kursplanerna för 

matematik i gymnasiet har ändrats, exempelvis i den oförändrade kursplanen för matematik 

3c stod det bland annat att ämnet skulle behandla algebraiska och grafiska metoder för 

bestämning av derivatans värde för en funktion (Skolverket, 2011). Men i den nya ändrade 

kursplanen står det framförallt samma sak, men med ett ytterligare inslag där det även står: 

såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg (Skolverket, 2018b). Just 

uttrycket ”numeriska och symbolhanterade verktyg” har införts på flera ställen i alla 

kursplaner för matematik i gymnasiet. Som matematiklärare ska vi alltså lära ut hur dessa 

verktyg kan användas för att lösa problem och uppgifter i den ordinarie 

matematikundervisningen. Vi får med andra ord ett ytterligare moment att bedöma om hur väl 

elever kan använda sig utav dessa verktyg. Men återigen skall undervisningen anpassas efter 

varje enskild individs förutsättningar och behov. Är det då rättvist att elever som inte vill 

använda sig utav dessa verktyg eller klarar sig utan dem även måste bedömas i hur väl de kan 

använda sig utav det? Det är även värt att fråga hur detta påverkar elevernas slutbetyg i 

kursen.  

2.1 Definition digitala hjälpmedel/verktyg 

Diaz (2014) definierar digitala verktyg som webbaserade resurser, sociala medier eller appar. 

Hon ser alltså mjukvaran som används som själva digitala hjälpmedlet. Dock kan även 

exempelvis datorer, surfplattor, telefoner med mera räknas som digitala hjälpmedel enligt 

Löfving (2011). Definitionen kan därmed delas in i två kategorier, det vill säga; hårdvara som 

individen kan använda sig utav samt mjukvara som används utav hårdvaran. Igenom detta 

arbete kommer denna kombination utav begreppet att användas.  
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2.2 Teori 

Syftet med denna del utav arbetet är att definiera centrala begrepp som kommer att användas, 

men även att introducera och belysa den teoretiska utgångspunkten som kommer att prägla 

arbetet hädanefter.  

2.2.1 SAMR-Modellen 

SAMR-modellen skapades utav Ruben Puentedura som är en inflytelserik tänkare kring 

digitalisering och lärande (Steinberg, 2013). Syftet med modellen är att reflektera och 

analysera över hur undervisningen kan förbättras samt transformeras med hjälp utav digitala 

hjälpmedel. SAMR-modellen består utav fyra nivåer: 

1. Substitution: (Engelska för ersätta) På första nivån används digitala hjälpmedel på ett 

sådant sätt att de endast ersätter andra verktyg (Steinberg, 2013). Det kan exempelvis 

vara att en individ skriver på en surfplatta istället för på ett papper, eller att en elev 

använder ett grafritande program på datorn istället för att använda en grafritande 

räknare.  

2. Augmentation: (Engelska för utveckla) Den andra nivån handlar om hur digitala 

hjälpmedel kan förstärka funktioner i undervisningen (Steinberg, 2013). Ett exempel 

kan bland annat vara att Power Point används för att förstärka en elevs eller lärares 

presentation. Det kan även vara att en klass har en gemensam molntjänst på nätet där 

alla kan dela, hämta och lämna in olika typer av skoluppgifter.   

3. Modification: (Engelska för modifiering) Hur själva undervisningen kan modifieras 

med hjälp utav digitala verktyg behandlas på denna nivå (Steinberg, 2013). Här kan 

eleverna använda avancerade verktyg för att lösa uppgifter och arbeta på ett mer 

utforskande arbetssätt. Exempel på detta kan exempelvis vara att eleverna gör en 

virtuell laboration på internet, eller att de får lösa en uppgift som är skapad i ett 

datorprogram med hjälp utav samma eller liknande program. Det digitala hjälpmedlet 

används inte bara för att förstärka undervisningen, utan även för att modifiera själva 

arbetsmetoden som eleverna använder sig utav.  

4. Redefinition: (Engelska för omdefiniera) Den fjärde och sista nivån handlar om hur 

själva lärandet kan omdefinieras med hjälp utav digitala hjälpmedel (Steinberg, 2013). 

Detta innebär bland annat att undervisningar som inte var möjliga att utföra tidigare 

utan verktygen nu är det. Här ska eleverna kunna arbeta med uppgifter som inte enbart 

avser att visa vad de kan, utan även visa hur de använder sina kunskaper för att 
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påverka sin omvärld. Ett exempel kan vara att eleverna filmar in när de utför ett 

matematiskt bevis och sedan laddar upp det på Youtube där andra kan se det. 

Alternativt kan elever samarbeta med elever i andra klasser, antingen lokalt eller 

globalt där de kan lösa problem tillsammans och dela med sig av sina idéer. Syftet 

med uppgifterna är att använda digitala hjälpmedlen för att få ut något mer än enbart 

reproducerad information.    

De två första nivåerna handlar om hur undervisningen kan förhöjas och förbättras. Tredje och 

fjärde nivån handlar istället om en slags transformering utav undervisningen med hjälp utav 

digitala hjälpmedel. Enligt Steinberg (2013) är syftet med digitala hjälpmedel att lyfta 

eleverna till en högre nivå utav kognitiv komplexitet. Dock sker detta inte per automatik bara 

för att eleverna har tillgång till datorer eller surfplattor. 

2.2.2 Expectancy-Value Theory 

Expectancy-Value Theory, eller Förväntan-Värde Teorin på svenska bygger på ett tidigare 

arbete utav Atkinson, 1957 som sedan vidareutvecklades utav bland annat Eccles & Wigfield 

(2000). Teorin handlar om hur en individs val, förhållandesätt och prestation kring en viss 

aktivitet baseras på hur mycket individen värdesätter aktiviteten samt vilket resultat de 

förväntar sig att få ifrån aktiviteten. Det kan exempelvis vara att en person som ser nyttan med 

digitala verktyg eller har ett mer positivt förhållningssätt till det också kommer att få ut mer 

utav dess användning än en person som istället har ett negativt synsätt. Teorin är därmed 

högst subjektiv och omfattande, men i denna studie kommer det största fokuset utav teorin 

ligga på aspekter som påverkar elevernas prestation i ett givet ämne. Enligt Eccles & Wigfield 

kan prestation delas upp i fyra typer av värderingar: 

Uppnåendevärderingen (attainment value) handlar om vikten av att göra väl ifrån sig på en 

given aktivitet (Eccles & Wigfield, 2000). Den inrevärderingen (intrinsic value) innefattar 

nöjet som en individ känner när de utför en viss aktivitet. Eccles & Wigfield menar att när en 

individ utför en aktivitet som ger den nöje innebär detta en rad viktiga psykologiska 

konsekvenser för individen, varav de flesta utav dessa är positiva. Användbarhetsvärderingen 

(utility value) handlar om hur väl en viss aktivitet passar in i individens framtida planer. Det 

kan exempelvis vara att lära sig matematik för att uppnå kraven till att få en examen. Den 

sista värderingen handlar om kostnad detta innefattar bland annat hur valet till att utföra en 

viss aktivitet begränsar vilka andra aktiviteter som är tillgängliga för individen. Det innefattar 
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även hur mycket ansträngning som krävs utav individen samt aktivitetens känslomässiga 

kostnad. 

Dessa fyra värderingar påverkar tillsammans en individs prestation exempelvis i skolan eller 

inom en viss aktivitet. I denna studie kommer detta bland annat innefatta elevers värderingar 

kring digitala hjälpmedel i förhållande till deras förväntande mål i matematikämnet.  

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om hur digitala verktyg kan användas inom skolan är relativt omfattande. 

Vad som inte är lika omfattande är forskning om elevernas egna åsikter kring dess 

användning, speciellt inom gymnasieskolan. Det har således varit en utmaning att hitta 

tidigare forskning kring ämnet. I den här delen av texten har alltså ett försök gjorts till att 

sammanställa aktuell forskning kring hur digitala verktyg används i skolan samt vad elever i 

olika åldrar tycker om detta.  

2.3.1 Digitala hjälpmedel i skolan 

Fleischer (2013) har bland annat undersökt vad han kallar för en-till-en och hur det har 

integrerats i skolan. Med ”en-till-en” syftar Fleischer på att det finns en dator till läraren och 

en till eleven, men det kan även innebära andra verktyg, som exempelvis surfplattor. 

Ursprungligen infördes dessa verktyg för att öka elevernas lust att lära genom att komma ifrån 

lärarens auktoritet vilket innebar en betydande ökad frihet hos eleverna. Inte längre var 

eleverna bundna till kunskapen som läraren besitter, utan nu hade dem frihet till att hitta och 

utveckla kunskap fritt via internet och diverse program. Fleischer skriver dock att trots att 

effekterna utav detta var i större grad positivt i form utav ökad motivation hos eleverna fanns 

det även nackdelar. Elevernas skolarbeten blev exempelvis snabbt ensidigt. Även Semerci 

(2018) visar på detta i sin studie där han har intervjuat flera elever kring 16 års åldern. 

Eleverna var ursprungligen entusiastiska till användandet av digitala hjälpmedel i 

undervisningen, men bara efter några månader visades nackdelarna med detta arbetssätt. 

Lärar-elev interaktionen minskade till följd av att både eleverna samt läraren spenderade mer 

och mer tid till att titta på en datorskärm. Flera utav lärarna gav även upp användandet av 

digitala verktyg i undervisningen på grund av kunskapsbrist kring hur det bör användas och 

på grund av de tekniska problemen som uppstod. Dock rapporterar Semerci att elev-elev 

interaktionen ökade i undervisningen, detta till följd av att flera utav eleverna spelade spel 

med varandra och kollade på filmer under lektionstid. Enligt Fleischer kan detta bero på den 

ökade friheten som dessa digitala verktyg ger eleverna. Eleverna blir i större mån än tidigare 
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lämnade åt sig själva i undervisningen vilket ökar risken till att de blir distraherade utav 

exempelvis internet, sociala medier med mera.  

Trots nackdelarna finns det även positiva anledningar till att använda sig utav digitala verktyg 

i undervisningen. Bland annat är det möjligt för en elev att ha alla sina läroböcker i en 

surfplatta vilket minskar behovet av att bära runt flera böcker (Semerci, 2018). Det blir även 

lättare att dela ut uppgifter och lektionsanteckningar till klassen. Fleischer (2013) pekar även 

på att utredande uppgifter kan bli lättare lösa och förstå med hjälp utav digitala verktyg. 

Eleverna i Fleischers studie tycker även att det blir lättare att arbeta i grupper när de har 

tillgång till ett digitalt hjälpmedel.  

2.3.2 Digitala hjälpmedel i matematikundervisningen 

I matematikundervisningen är användandet av och fördelarna med digitala verktyg blandade. 

Idris & Nor (2010) menar bland annat att teknologi kan stimulera och utveckla elevernas 

matematiska kreativitet, vilket de anser vara viktigt då detta är vägen till att utveckla 

matematisk kunskap. Många matematiska kurser fokuserar oftast på vad eleverna gör istället 

för att fokusera på hur eleverna tänker, detta är enligt Idris & Nor kontraproduktivt mot 

utvecklandet av matematiska kunskaper och förmågor. Teknologi har möjligheten att hjälpa 

till med den matematiska utveckling i och med att det är möjligt att skapa en miljö som 

främjar kreativitet och problemlösningsmetoder. Ytterligare menar Idris & Nor att det är 

enklare för läraren att individanpassa undervisningen med hjälp utav teknologi.   

Brown, m.fl (2018) har dock gjort en studie i Kanada där de bland annat jämförde elevers 

skolresultat före samt efter införandet av surfplattor i skolan i matematikämnet och 

språkämnena under åren 2013 till 2015. Undersökningen visar att inom matematik sjönk 

elevernas skolresultat under det första året men under det andra året ökade deras resultat till 

vad det ungefär var innan införandet av surfplattorna. Det är med andra ord svårt att dra en 

slutsats om huruvida detta gynnar elevernas lärande eller inte. Brown, m.fl visar dock att det 

åtminstone inte är en nackdel att använda sig utav digitala verktyg i undervisningen och att 

fördelarna främst ligger i en likvärdig utbildning, inkludering och bedömning. Det vill säga i 

områden som berör skolan som helhet istället för särskilda ämneskunskaper. Li & Ma (2010) 

bekräftar detta genom en litteraturstudie där de bland annat har undersökt hur digitala 

hjälpmedel påverkar elevers lärande inom matematik från lågstadiet till gymnasiet. Resultaten 

av Li & Ma’s studie visar att digitala verktyg främst gynnar elever i de yngre åldrarna samt 

elever som är i behov utav särskilt stöd i undervisningen. För de äldre åldrarna (högstadiet 
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och uppåt) var användandet av digitala verktyg fortfarande positivt, dock var det inte lika 

påtagligt som för de yngre åldrarna. Li & Ma visar även att förhållningssättet som läraren har 

när hen väljer att lära ut med digitala verktyg är en påverkande faktor till detta. Bland annat 

gav ett mer konstruktivistiskt förhållningssätt en större positiv inverkan på lärandet gentemot 

ett traditionellt förhållningssätt.  

Ett annorlunda resultat rapporteras utav Tossavainen & Hirsto (2018) där de bland annat har 

undersökt grundskoleelevers motivation till att lära sig matematik med hjälp utav surfplattor. 

Resultaten visar att eleverna inte tycker att de lär sig matematik lättare eller att de får bättre 

resultat på prov med hjälp utav surfplattan. En utav anledningarna till detta enligt Tossavainen 

& Hirsto kan vara att tillgängligheten och kvalitén för de applikationer som existerar till 

surfplattor och som rör matematik och lärande inte är tillräckligt hög. Ytterligare undersökte 

även Tossavainen & Hirsto skillnaden mellan pojkar och flickor när det kom till användandet 

av surfplattorna för att lösa uppgifter. Resultaten visar att flickor föredrar att använda papper 

och penna medan pojkar kan använda sig utav både papper och penna samt digitala verktyg. 

Anledningen till detta kan bero på antingen tekniska eller pedagogiska problem kring hur 

surfplattorna används i själva lärandemiljön. Detta säger även det emot Li & Ma’s (2010) 

tidigare studie som istället visar att elevens kön inte har någon påverkan på elevernas 

matematiska prestation när de använder sig utav digitala verktyg.     

I Norge undersökte Mohammad (2018) hur CAS (computer algebra systems) används inom 

matematikundervisningen utav nio stycken elever mellan åldrarna 17-19 samt deras åsikter 

om det. Alla elever som Mohammad intervjuade har använt programmet GeoGebra under 

åtminstone tre år i skolan. Själva intervjun behandlade problemlösningsuppgifter inom 

analysområdet som eleverna skulle lösa, antingen med hjälp utav en dator eller med papper 

och penna. Resultaten av studien visade att elevernas attityd mot användandet av digitala 

hjälpmedel spelade stor roll i hur de valde att lösa uppgifterna. Eleverna med en positiv 

inställning till digitala hjälpmedel valde att lösa problem med GeoGebra istället för med 

papper och penna i större mån än eleverna som inte hade en lika stor inställning till det. Dock 

är det värt att notera att alla elever valde att använda GeoGebra för att lösa icke-tidskrävande 

rutinuppgifter med anledningen att det var mer tidseffektivt. Detta visade sig vara den största 

användningen utav digitala hjälpmedel hos eleverna. Ytterligare anser Mohammad att 

elevernas attityd till användandet av CAS kan bero på lärarens egen användning utav det. 

Detta eftersom en av eleverna hade en negativ inställning till användandet av digitala verktyg. 

Men när elevens lärare började använda sig utav det i större grad än tidigare ökade även 
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elevens egen motivation till att använda sig utav det. En ytterligare faktor som påverkar 

elevernas attityd till digitala verktyg är att de måste lära sig att använda det. Eleverna ser 

potentialen med att använda exempelvis GeoGebra i undervisningen, men kravet att de måste 

använda sig utav det kan påverka deras inställning till hur de väljer att gå till väga med det. 

Som lärare bör man alltså använda sig utav digitala verktyg om målet är att eleverna själva 

skall använda det. 
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3. Metodik 

Denna del utav texten beskriver bland annat vad som menas med kvantitativ forskning samt 

hur undersökningen som detta examensarbete bygger på har genomförts. Vidare beskrivs även 

hur enkäterna som undersökningen använder har utformats, hur undersökningens urval har 

valts, vilken forskningsetik en forskare bör förhålla sig till samt hur undersökningens resultat 

har bearbetats.  

3.1 Kvantitativa forskningsmetoder 

Kvantitativ forskning handlar om sådant som är mätbart, det vill säga att datan som har 

samlats in går att räkna på och kan representeras med siffror (Backman, Gardelli, Gardelli, & 

Persson, 2012). Dock kan kvantitativa metoder representeras som om att de inte behandlar 

räkningsbar data, det kan exempelvis vara undersökningar om hur något är, eller vilka 

egenskaper som finns. Med andra ord ligger intresset i kvalitativa egenskaper i sådana fall, 

inte kvantitativa. Kvantitativa metoder kan således användas kvalitativt.  

Syftet med kvantitativa datainsamlingsmetoder är att samla in mycket data, enkäter är därmed 

ett bra verktyg att använda sig utav. Det är lätt att skicka ut enkäter till många respondenter 

när de väl är konstruerade. Alla som besvarar enkäterna svarar även på samma frågor därmed 

blir det lättare att analysera datan som samlas in. Den främsta svårigheten med enkäter är 

själva konstruktionen utav dem. Backman, m.fl. (2012) skriver att frågorna måste vara 

tydliga, och inte vara öppna för tolkning utav respondenterna för att få såpass bra resultat som 

möjligt. Om frågorna på enkäterna är otydliga och öppna för tolkning finns det en möjlighet 

att detta påverkar studien negativt eftersom det finns en risk att respondenterna ej besvarar 

den önskade frågeställningen. För att åtgärda detta anser Backman, m.fl. att frågeställaren kan 

finnas på plats för att besvara eventuella frågor, dock medför detta att forskaren kan påverka 

respondenterna. Med andra ord innebär detta att forskningen kan äventyras, om frågorna 

tolkas olika mellan olika individer, har dem då besvarat samma fråga? Själva 

försökssituationen har med andra ord ändrats.  

Eftersom kvantitativa metoder behandlar stora mängder av mätbara data som kan kvantifieras 

är statistik ett lämpligt verktyg att använda som analysmetod. Detta möjliggör att datan kan 

grupperas efter resultat samt åskådliggöras med hjälp utav tabeller, diagram och grafer. Med 

andra ord blir det lättare att tolka och jämföra resultat.  
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3.1.1 Enkäter i undersökningen 

För att besvara undersökningens frågeställningar används enkäter. Anledningen till detta är 

för att det möjliggör att stora mängder av data kan samlas in under en kortare tid än vad som 

är möjligt med intervjuer. En nackdel med detta är dock att en viss kvalité kan försvinna ifrån 

undersökningen.  

Ejlertsson (2014) trycker på vikten av att ha en bra och tydlig layout på sin enkät för att 

respondenten skall ta enkäten seriöst och därigenom besvara varje fråga såpass noggrant som 

möjligt. Frågorna bör vara tydligt separerade ifrån varandra och svarsalternativen bör vara 

tydligt kopplade till frågan. Det ska inte uppstå några osäkerheter kring vilka svarsalternativ 

som hör till vilka frågor. Ett försök att göra detta har därmed gjorts. Varje fråga (se bilaga 1) 

visas tydligt genom att markeras med fetstil samt större typsnittsstorlek gentemot resten av 

enkäten. Därefter ställs själva frågan med tydliga svarsalternativ rakt under frågan innan nästa 

fråga ställs på samma sätt.  

Undersökningens enkät (bilaga 1) består utav flera frågor som syftar till att besvara 

undersökningens frågeställningar. Enkätfråga 1 består utav en femgradig tidsskala medan 

enkätfrågor 2-5 består utav en femgradig Likert-skala (Bryman, 2011), där svarsalternativ 1 

betyder ”Håller inte alls med” och 5 betyder ”Håller helt med”. De resterade frågorna på 

enkäten förutom fråga 8 och 9 innehåller en mer kvalitativ inriktning med mer öppna frågor 

som undersöker varför respondenten tycker som hen gör.  
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3.2 Forskningsetik 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samhället och dess medlemmar har alltså ett berättigat krav att 

forskning bedrivs, att den behandlar väsentliga frågor samt att den håller en hög kvalité. Detta 

krav kallas för forskningskravet och det innebär kortfattat enligt Vetenskapsrådet att 

kunskaper utvecklas samt att metoder förbättras. För att hjälpa till med forskning inom 

humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen har Vetenskapsrådet formulerat forskningsetiska 

principer. Principerna utgör riktlinjer att förhålla sig till när det kommer till forskning inom 

dessa ämnen samt att de vägleder forskaren vid planeringen av sitt projekt. Dock är inte syftet 

med principerna att ersätta forskarens egna bedömningar eller ansvar, utan det är snarare att 

ge forskaren underlag för egna reflektioner och insikter om sitt ansvarstagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inom dessa principer finns det fyra huvudkrav som forskaren bör 

förhålla sig till, dessa beskrivs nedanför. 

 

3.2.1 Informationskravet 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för dessa deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 

skall upplysas om att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill utan negativa följder. Ytterligare skall de informeras om syftet med 

undersökningen samt hur undersökningen skall genomföras. Informationen skall omfatta alla 

inslag i den aktuella undersökningen som kan tänkas påverka deltagarnas villighet till att 

delta.  

3.2.2 Samtyckeskravet 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). Speciellt kan vårdnadshavares samtycke krävas då deltagarna är 

under 15 års ålder, eller om undersökningen är av en etiskt känslig karaktär. Om sådant inte är 

fallet kan samtycke direkt inhämtas ifrån undersökningsdeltagarna. Hur samtycket inhämtas 

bör dock övervägas noga då det finns risk att man motverkar individskysskravet. Därmed är 

det viktigt att även ha eventuella skolledare samt lärares samtycke innan undersökningen tar 

plats.  
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3.2.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på att sådant sätt att obehöriga inte kan ta del utav dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda människor 

skall avrapporteras på ett sådant sätt att de inte längre går att identifieras utav en utomstående. 

Detta är speciellt viktigt då undersökningen behandlar etiskt känsligt material, och då bör 

även forskaren skriva på ett tystnadspliktskontrakt. 

3.2.4 Nyttjandekravet 

Uppgifter som har samlats in om enskilda personer får endast användas i forskningens 

ändamål. Dessa uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
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3.3 Urval & genomförande 

Deltagarna i denna undersökning kommer alla ifrån en gymnasieskola i Norrbotten. Valet av 

vilken skola som undersökningen har utförts på har gjorts medvetet, det vill säga att ett icke-

sannolikhetsurval har gjorts. Bryman (2011) beskriver den valda urvalsmetoden som ett 

”snöbollsurval” eller alternativt ”kedjeurval”, vilket innebär att forskaren kontaktar en person 

som är relevant för forskningen (i denna undersökning gäller det lärare) som sedan hjälper till 

att finna ytterligare respondenter (eleverna i detta fall). Ett problem med denna urvalsprocess 

är att det finns en sannolikhet att urvalet inte är representativt för hela populationen (skolan) 

vilket påverkar validiteten för forskningen. Anledningen till att just denna skola har valts är 

för att jag som forskare har tidigare vetskap om att denna skola använder sig utav digitala 

verktyg under matematikundervisningen. Skolan kan därmed besvara undersökningens 

frågeställningar. Ytterligare anser Bryman att ett sådant urval även ökar svarsfrekvensen på 

enkäter eftersom urvalet består utav personer som är tillgängliga. Dock är det svårt att dra en 

generell slutsats kring en hel population på detta sätt eftersom respondenterna delvis bestäms 

utav forskaren. 

Genomförandet av forskningen började med att kontakt med rektorn på skolan 

säkerhetsställdes för godkännande om att genomföra undersökningen på skolan. Därefter 

skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till matematiklärare som arbetade på skolan via 

e-post. Brevet informerade lärarna om syftet med undersökningen, vilka forskningsetiska 

principer som gäller för forskningen samt hur undersökningen skall genomföras. Efter att 

informationsbrevet hade skickats ut blev jag kontaktad utav lärarna som ville låta mig utföra 

min undersökning i deras klasser. Därefter bestämdes ett gemensamt datum för utförandet av 

undersökningen. Väl på plats i skolan informerades eleverna om syftet med undersökningen 

samt att undersökningen var helt anonym och att det bara var jag som skulle ta del utav 

svaren. Eleverna behövde med andra ord inte oroa sig för att deras lärare skulle få reda på 

deras svar på frågorna. Ytterligare meddelades eleverna om att alla frågor var frivilliga, att de 

inte behövde svara på frågor som de inte ville besvara, och även att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt. Hela undersökningen tog cirka 10-15 minuter per klass som 

deltog och det uppstod inte några frågor ifrån eleverna under denna tid. Efter att 

undersökningen hade genomförts tackades läraren samt eleverna för deras tid och deltagande. 

Totalt tillfrågades 109 elever om de ville delta i studien, varav 𝑛 = 102 valde att delta. Detta 

medförde ett bortfall på cirka (1 − 102109) ∙ 100 = 6,42%.    
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3.4 Statistiska test 

Syftet med statistiskanalys är att möjliggöra för forskaren att dra slutsatser från ett 

representativt stickprovsresultat (Stukat, 1993). Detta görs främst genom en såpass kallad 

hypotesprövning där forskaren försöker visa att undersökningens resultat är signifikanta 

genom att förkasta en nollhypotes (𝐻0). Om nollhypotesen ej går att förkasta, innebär det att 

resultaten inte är statistiskt stärkta och det går därmed inte att dra någon slutsats kring 

resultaten då det finns en risk att de beror på slumpen (Vännman, 2002).  

I detta arbete kommer två statistiska test att användas, det första är ett t-test och det andra är 

ett 𝜒2-test (chi-två), dessa beskrivs kortfattat nedanför.    

3.4.1 T-test 

I ett t-test undersöks huruvida det finns någon signifikant skillnad mellan två olika resultats 

medelvärden eller inte (Vännman, 2002). Detta test lämpar sig för data där det är möjligt att 

beräkna ett aritmetiskt medelvärde. T-testets hypoteser är: 

 𝐻0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan resultatens medelvärden. Resultatet 

kan därmed bero på slumpen. 

 𝐻1: Det finns en signifikant skillnad mellan resultatens medelvärden. Det går därmed 

att dra en slutsats kring hur dessa resultat förhåller sig till varandra.   

3.4.2 𝜒2-test 

Ett 𝜒2-test syftar till att testa hur väl ett stickprovsresultat förhåller sig till hela populationen 

som stickprovet har valts utifrån (Stukat, 1993). Detta test passar bra att använda till 

nominaldata. Då det inte finns något förväntat värde för populationen att testa resultaten mot 

kommer det förväntade värdet att antas vara jämnt fördelat över svarsalternativen i detta 

examensarbete. Hypoteserna som ett 𝜒2-test förhåller sig till är: 

 𝐻0: Det finns ingen skillnad mellan stickprovet och populationens förväntade värde. 

Resultatet kan därmed bero på slumpen. 

 𝐻1: Det finns en signifikant skillnad mellan stickprovet och populationens förväntade 

värde. Det går därmed att dra en slutsats kring resultaten. 
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3.5 Databearbetning 

Den data som detta examensarbete bygger på samlades in med enkäter som delades ut med 

papper. Därefter beräknades svarsfrekvenserna för varje svar manuellt och infördes i 

datorprogrammet Microsoft Excel i syftet att sammanställa resultaten. Liknande svar till 

frågor som ber respondenterna att utveckla sina valda svarsalternativ har samlats ihop och 

presenteras i flytande text där resultaten för den relaterande frågan beskrivs.  

Alla statistiska analyser och tester har genomförts med datorprogrammet SPSS utifrån 

sammanställningen som tidigare har gjorts med Excel. Ytterligare användes enkätfråga 1 för 

att dela in resultaten i två grupper (se avsnitt 4), detta gjordes automatiskt med SPSS. Dessa 

grupper testat mot varandra i ett oberoende t-test för enkätfrågor 2-5, dessa t-tester består alla 

utav 𝑑𝑓 = 100 frihetsgrader. Vidare för enkätfrågor 2-5 användes ett tvåsidigt t-test för att 

beräkna hur frågornas medelvärden skiljer sig mot varandra oberoende utav den tidigare 

nämnda gruppindelningen. Antalet frihetsgrader för de tvåsidiga t-testen är 𝑑𝑓 = 101. För 

enkätfrågor 6-12 användes ett 𝜒2-test för att undersöka hur väl resultatet stämmer överens 

med det förväntade värdet för populationen. Det förväntade värdet antas vara jämnt fördelat 

över alla svarsalternativ utifrån det totala antalet svar som gavs till varje fråga. Antalet 

frihetsgrader (𝑑𝑓) anges till varje fråga där resultatets 𝜒2-värde beräknas i formen av 𝜒2(𝑑𝑓) = 𝑉Ä𝑅𝐷𝐸. Exempel: 𝜒2(2) = 0,765. 
Signifikansnivån för dessa tester är 𝑝 < 0,05, det vill säga 5%. Om signifikansen beräknas 

till att vara mindre än 5% då ett test genomförs förkastas nollhypotesen och resultatet antas då 

vara statistiskt signifikant, det vill säga att resultatet inte beror utav slumpen (Vännman, 

2002).  
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4. Resultat 

Denna del utav arbetet syftar till att beskriva och analysera resultaten utav den genomförda 

enkätundersökningen. Alla deltagare (𝑛 = 102) besvarade samtliga frågor som bestod utav 

svarsalternativ. Dock valde inte alla deltagare att utveckla sina svar när de tillbads att förklara 

varför de hade valt sitt svarsalternativ. 

För enkätfrågor 1-5 har svarsalternativen graderats med en skala från 1 till 5, frekvenserna för 

varje svar anges i tabeller, tillsammans med svarens medelvärde (𝑀) samt standardavvikelse 

(𝑆𝐷). För de frågor som består utav flera svarsalternativ där endast ett svar skall väljas 

presenteras svaren i tabeller tillsammans med svarens procentuella fördelning. Till sist för de 

enkätfrågor som består utav flervalsalternativ där flera svar får väljas presenteras 

svarsfrekvenserna i tabeller tillsammans med den procentuella andelen av de som har valt det 

alternativ utav alla deltagare (𝑛 = 102).  

Under tabellerna för varje svar ges en kort beskrivning om resultaten för tabellerna samt 

ytterligare förklaringar kring dessa om frågan bad eleverna att förklara sina svar. Även 

resultaten ifrån de statiska testen redovisas och tolkas under respektive enkätfråga.  

Vidare kommer enkätfråga 1 att användas för att dela upp resultaten för enkätfrågor 2-5 i två 

grupper. Anledningen till detta är för att det inte finns någon relevant fråga att testa den mot i 

och med att denna fråga har en annan skala gentemot enkätfrågor 2-5.  

 Tabell 1: Svarsfrekvenser för enkätfråga 1, hur ofta används digitala hjälpmedel. 

 1 2 3 4 5 𝑛 𝑀 𝑆𝐷 

Fråga 1 0   4  42  56  0  102  3,51  0,58  

 

Grupp 1 kommer att bestå utav de individer som valde svarsalternativ 1, 2 och 3, vilket totalt 

är 𝑛1 = 46 stycken elever. Dessa kan ses som de elever som använder digitala hjälpmedel 

relativt lite i matematikundervisningen. Grupp 2 kommer att bestå utav de individer som 

valde alternativ 4 och 5, total 𝑛2 = 56 elever. Grupp 2 består alltså utav de som använder 

digitala hjälpmedel relativt mycket i matematikundervisningen. Dessa grupper kommer att 

testas mot varandra för enkätfrågor 2 till 5 i syftet att se om det finns någon märkbar skillnad 

mellan grupperna för vardera fråga. 
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4.1 Användning av digitala verktyg i matematikundervisningen 

Den första forskningsfrågan i detta arbete handlar om hur digitala verktyg används i skolan 

utav elever samt lärare sett utifrån elevernas perspektiv. För att besvara denna fråga kommer 

enkätfrågor 8, 9 och 10 att användas (se bilaga 1).  

4.1.1 Enkätfråga 8 

Fråga 8 handlar om när eleven väljer att använda sig utav digitala hjälpmedel, på denna fråga 

får flera svarsalternativ väljas och de är:  1 = 𝑁ä𝑟 𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑠ä𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙, 2 = 𝑃å 𝑝𝑟𝑜𝑣,  3 = 𝑃å 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑔å𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑙ö𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎,  4 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠ö𝑘𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠𝑡å 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑, 5 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑑 och 6 = 𝐴𝑙𝑑𝑟𝑖𝑔. 

 Tabell 2: Svarsfrekvenser & procentuell andel för fråga 8. 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 

Frekvens 97 83 72 33 27 0 

Procent 95,1% 81,4% 70,6% 32,4% 26,5% 0% 

 

Tabell 2 visar att nästan alla deltagare väljer att använda sig utav digitala hjälpmedel när 

läraren ber dem att göra det (95,1%) samt på prov när det är tillåtet (81,4%). En stor andel 

(70,6%) angav även att de väljer att använda digitala hjälpmedel för att lösa uppgifter som de 

inte har lärt sig att lösa med papper och penna ännu. 32,4% angav att de använder digitala 

verktyg för att undersöka och förstå matematiska samband och 26,5% använder det för att 

spara tid. Ingen deltagare valde alternativen ”𝐴𝑙𝑑𝑟𝑖𝑔” vilket stämmer överens med alternativ 

1 ifrån Tabell 1.  

Utifrån 𝜒2-testet beräknades ett 𝜒2-värde på 𝜒2(4) = 61,4 och en signifikans på  𝑝 = 0,00 vilket är mindre än 5%, detta innebär att det finns en signifikant skillnad mot det 

förväntade resultatet. Eleverna använder alltså digitala hjälpmedel främst när läraren ber dem 

att använda det, på prov och när de gör uppgifter som de inte har lärt sig att lösa med papper 

och penna ännu.  
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4.1.2 Enkätfråga 9 

Denna fråga handlar om hur eleverna uppfattar att sina lärare väljer att använda sig utav 

digitala hjälpmedel i undervisningen. Svarsalternativen är:  1 = 𝐼 𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟, 2 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑏𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟,  3 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑, 4 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑢𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟,  5 = 𝐹ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑎 ℎ𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠 och 6 = 𝐴𝑙𝑑𝑟𝑖𝑔. 

 Tabell 3: Svarsfrekvenser & procentuell andel för fråga 9. 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 

Frekvens 84 46 54 21 89 0 

Procent 82,4% 45,1% 52,9% 20,6% 87,3% 0% 

 

Tabell 3 visar att alla lärare åtminstone använder sig utav digitala hjälpmedel någon gång. De 

flesta elever anser att läraren främst använder det i sina genomgångar (82,4%) samt för att 

visa hur det används (87,3%). 45,1% av elever tycker att läraren använder digitala verktyg 

för att bevisa/visa matematiska satser och 52,9% tycker att läraren använder det för att visa 

matematiska samband. Endast 20,6% av elever tycker att lärare använder digitala verktyg för 

att dela ut uppgifter som de skall lösa.  𝜒2-testet gav ett 𝜒2-värde på 𝜒2(4) = 53,8 och en signifikans på 𝑝 = 0,00. Detta tyder på att 

elever främst tycker att lärare använder digitala hjälpmedel i sina genomgångar och för att 

visa hur det skall användas. 
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4.1.3 Enkätfråga 10 

Den tionde frågan på enkäten frågar eleverna vad de använder för att utföra matematiska 

beräkningar. Svarsalternativen är: 1 = 𝑃𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎, 2 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑟𝑒 och  3 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟/𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛/𝑆𝑢𝑟𝑓𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚.  

Även på denna fråga fick eleverna ange flera svar. Eleverna bads även till att förklara sitt 

svar. 

 Tabell 4: Svarsfrekvenser & procentuell andel för fråga 10.  

Alternativ 1 2 3 

Frekvens 102 102 49 

Procent 100% 100% 48,0% 

 

Alla deltagare valde alternativen för papper och penna samt miniräknare för att utföra 

matematiska beräkningar. De huvudsakliga anledningarna som gavs för detta var att det alltid 

var det som eleverna har använt sig utav, samt ”Det är lättast så” skriver flera elever. Några 

elever skrev även att de inte tycker om att använda datorn under matematiklektionen och 

föredrar därmed att använda papper och penna tillsammans med miniräknaren en elev skrev 

bland annat att ”det är bara jobbigt att använda datorn vi måste ändå ta med oss boken och 

miniräknaren så är det lättast att bara använda det istället”.  

De som även valde det tredje alternativen (48,0%) skrev att de kunde använda datorn under 

vissa sammanhang. Det kan exempelvis vara för att derivera en produkt när de inte har lärt sig 

att göra det ännu, eller för att enkelt hitta rötterna till en funktion, ”Det är väldigt enkelt att 

skriva in en funktion i geogebra och bara trycka på speciella punkter knappen så får man 

direkt svaret på det man vill ha” skrev bland annat en elev. Ytterligare menar eleverna att de 

kunde använda datorn om de redan hade den framme för att utföra sina beräkningar samt för 

att kontrollera sina svar. Ett fåtal elever skrev även att de använde sig utav datorn ”då och då” 

för att lära sig funktionerna för datorprogrammen inför prov. 

När 𝜒2-testet beräknades återfanns ett 𝜒2-värde som var 𝜒2(2) = 22,2 med signifikansen 𝑝 = 0,00. Testet visar med andra ord att elever föredrar att använda sig utav papper och 

penna tillsammans med miniräknaren för att utföra matematiska beräkningar.  
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4.1.4 Sammanställning och svar på frågeställning 1 

Resultaten visar att både lärare och elever använder sig utav digitala hjälpmedel i 

undervisningen. Dock använder lärarna digitala verktyg främst i sina genomgångar samt för 

att visa hur det valda verktyget fungerar. Ungefär hälften utav alla elever tycker även att deras 

lärare använder digitala verktyg för att illustrera matematiska samband och för att visa/bevisa 

matematiska satser. 

Nästan alla elever väljer att använda sig utav digitala verktyg när läraren ber dem att göra det 

samt på prov när det är tillåtet eller på uppgifter som inte går att lösa på något annat sätt. Det 

finns även ett fåtal elever som väljer att använda digitala verktyg för att undersöka 

matematiska samband eller för att spara tid på rutinuppgifter.  

När det kommer till att utföra matematiska beräkningar föredrar alla elever att använda sig 

utav papper och penna tillsammans med miniräknaren. Anledningen som de gav till detta var 

bland annat för att det var enklast eftersom eleverna alltid har använt sig utav det. Ett fåtal 

elever tyckte inte heller om att använda sig utav datorn i undervisningen och föredrar därmed 

ett mer traditionellt lärosätt. Cirka hälften utav eleverna valde även att de kunde använda sig 

utav ett digitalt verktyg för att utföra matematiska beräkningar. Anledningarna till detta var 

varierande. Vissa elever kunde använda datorn om de redan hade den framme till exempel, 

eller för att enkelt kontrollera sina svar. Ett par elever kände även att de behövde använda 

datorn för att lära sig dess funktioner för att underlätta inför prov eller för att kunna lösa 

svårare typer av uppgifter i läroboken.  
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4.2 Matematik, lättare med digitala hjälpmedel? 

Den andra frågeställningen till detta examensarbete handlar om huruvida eleverna anser att de 

lär sig matematik lättare när de själva eller när deras lärare använder digitala verktyg. För att 

besvara denna fråga används enkätfrågor 2, 3 och 7 (se bilaga 1). 

4.2.1 Enkätfrågor 2 & 3 

Dessa frågor består utav en femgradig Likert-skala, där: 1 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑚𝑒𝑑, 2 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑, 3 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 å𝑠𝑖𝑘𝑡,  4 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑑 och 5 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑.  

Dessa frågor handlar om eleven tycker att matematik blir enklare när eleven själv använder 

digitala verktyg (Fråga 2), eller när läraren använder digitala verktyg (Fråga 3). 

 Tabell 5: Svarsfrekvenser för enkätfrågor 2 & 3. 

 1 2 3 4 5 𝑛 𝑀 𝑆𝐷 

Fråga 2 2 15 46 35 4 102 3,24 0,82 

Fråga 3 0 3 36 52 11 102 3,70 0,70 

 

Fråga 3 (𝑀 = 3,70, 𝑆𝐷 = 0,70) testades mot Fråga 2 (𝑀 = 3,24, 𝑆𝐷 = 0,82) genom ett 

tvåsidigt t-test. Testet resulterade i ett t-värde på 𝑡(101) = 9,29 vilket ger en signifikans som 

är 𝑝 = 0,00, detta är mycket mindre än 5%. Medelvärdet mellan dessa frågor är därmed 

signifikant. Detta innebär att elever tycker att matematik blir delvis lättare att förstå när deras 

lärare använder sig utav digitala hjälpmedel i större utsträckning än när de själva använder sig 

utav det.  

För Fråga 2 resulterade det oberoende t-testet i ett t-värde på 𝑡(100) = 5,08 och signifikans 𝑝 = 0,00 för Grupp 1 (𝑀 = 2,83, 𝑆𝐷 = 0,80) och Grupp 2 (𝑀 = 3,57, 𝑆𝐷 = 0,68). Detta 

innebär att elever som använder digitala hjälpmedel ofta i undervisningen även tycker att 

matematik blir delvis lättare i större utsträckning än de som använder det lite. För Fråga 3 

återfanns ett värde på 𝑡(100) = 3,28, 𝑝 = 0,00 när Grupp 1 (𝑀 = 3,46, 𝑆𝐷 = 0,66) testades 

mot Grupp 2 (𝑀 = 3,89, 𝑆𝐷 = 0,68). Alltså anser elever som använder digitala hjälpmedel 

mycket i undervisningen att de delvis lär sig matematik lättare när deras lärare använder 

digitala verktyg i större mån än elever som använder sig lite utav det. 
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4.2.2 Enkätfråga 7 

Fråga 7 handlar om vad elever föredrar att använda när de studerar matematik, där alternativ: 1 = 𝑃𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟, 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑙ä𝑟𝑜𝑏𝑜𝑘𝑒𝑛, 2 = 𝐸𝑛𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 ℎ𝑗ä𝑙𝑝𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 och  3 =  𝐾𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑙ä𝑟𝑜𝑏𝑜𝑘𝑒𝑛.  
För denna fråga fick endast ett svarsalternativ väljas och eleverna tillfrågades att förklara sitt 

svar.  

 Tabell 6: Svarsfrekvens & procentuellfördelning för fråga 7. 

Alternativ 1 2 3 

Frekvens 56  3  43  

Procent 54,9% 2,94% 42,2% 

 

Enligt tabell 6 använder majoriteten utav elever läroboken tillsammans med papper och 

penna. Anledningen till detta liknar svaren till enkätfråga 10 (se avsnitt 4.1.3), det vill säga att 

det beror på att det är lättast att använda samt att de alltid har lärt sig matematik på det sättet. 

Ytterligare var det flera elever som skrev att det var jobbigt att alltid gå runt med en dator och 

därmed är det enklare att bara använda läroboken eftersom de ändå måste ha med sig den till 

lektionen.  

De som angav en kombination mellan läroboken och digitala hjälpmedel skrev att främst 

använder sig utav läroboken, men att det var bra att ha datorn tillgänglig om de vill kolla upp 

lösningsmetoder, förklaringar, information och för att kontrollera sina svar. En elev skrev 

även att ”det är bra att ha datorn framme när man gör många likadana uppgifter, då kan man 

lösa uppgifterna snabbt, då slipper man göra samma sak om och om igen”. Ett problem som 

några elever lyfter fram är dock att de gärna kan använda datorn om de redan har den framme, 

men om de inte har det föredrar dessa elever att använda läroboken.  

Utav de tre elever som svarade att de föredrar att använda endast digitala verktyg när de 

studerar matematik var det bara en elev som gav en förklaring. Denna elev skrev att det är 

enklast att lära sig matematik via datorn då det finns videos som består utav flera olika 

lösningsmetoder samt mer utförliga förklaringar till matematiska begrepp än vad läroboken 

ger. 
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𝜒2-testet för denna fråga gav ett värde på 𝜒2(2) = 44,9 och 𝑝 = 0,00. Detta innebär att 

elever föredrar att använda läroboken tillsammans med papper och penna när de studerar 

matematik i större drag än att använda sig utav digitala verktyg eller en kombination utav 

studiemetoderna.  

 

4.2.3 Sammanställning och svar på frågeställning 2 

Majoriteten utav elever anser inte att matematik blir lättare med hjälp utav digitala 

hjälpmedel, men de anser inte heller att det blir svårare. Dock är det värt att notera att de som 

använder digitala verktyg ofta när de studerar matematik känner att de delvis lär sig 

matematik lättare på grund av dess användning. Fördelarna med digitala verktyg utifrån 

elevernas synpunkter kommer främst ifrån lärarens användning utav det. Detta i och med att 

majoriteten av elever delvis håller med om att matematik blir lättare då jämfört mot när de 

själva använder sig utav det. Detta gäller särskilt de elever som väljer att använd digitala 

verktyg mycket när de studerar matematik. De elever som använder digitala verktyg lite i 

undervisningen har ingen särskild åsikt om detta.  

För att studera matematik föredrar majoriteten av elever att använda sig utav läroboken med 

anledningen till att det alltid är det som de har använt för att lära sig matematik på vilket gör 

det lättare. Ytterligare tycker vissa elever att det är jobbigt att gå runt och bära med sig en 

dator därmed är det lättare att bara använda läroboken. En stor andel av elever föredrar dock 

att blanda läroboken tillsammans med ett digitalt hjälpmedel (främst datorn). Dessa elever kan 

använda datorn om de vill titta upp diverse lösningsmetoder, begreppsförklaringar eller 

information på internet samt om de vill kontrollera sina beräkningar. Däremot är det värt att 

notera att om eleverna inte redan har datorn framme föredrog de att använda sin lärobok 

istället, återigen för att det var lättast att använda sig utav den trots de fördelar som datorn har.  
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4.3 Vilka digitala hjälpmedel & åsikter 

Den tredje forskningsfrågan till detta arbete handlar om vilka digitala verktyg som används 

utav elever samt vad deras åsikter är om dess användning. För att besvara denna fråga 

används enkätfrågor 4, 5, 6, 11, 12 och 13 (se bilaga 1). 

4.3.1 Enkätfrågor 4 & 5 

Fråga 4 på enkäten handlar om ifall att eleven tycker att användningen utav digitala 

hjälpmedel är bra inom matematik, antingen av eleven själv eller utav läraren. Den femte 

enkätfrågan frågar eleven om hen tycker att digitala hjälpmedel kommer att spela en större 

roll inom matematikundervisningen i framtiden. Svaren är graderade där:  1 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑚𝑒𝑑, 2 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑,  3 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 å𝑠𝑖𝑘𝑡, 4 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑑 och 5 = 𝐻å𝑙𝑙𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑.  

 Tabell 7: Svarsfrekvenser för enkätfråga 4 & 5. 

 1 2 3 4 5 𝑛 𝑀 𝑆𝐷 

Fråga 4 0 3 42 49 8 102 3,61 0,68 

Fråga 5 0 2 59 28 13   102 3,51 0,74 

 

Fråga 4 (𝑀 = 3,61, 𝑆𝐷 = 0,68) testades mot Fråga 5 (𝑀 = 3,51, 𝑆𝐷 = 0,74) i ett tvåsidigt t-

test. Testet gav ett t-värde som var 𝑡(101) = 2,71 vilket resulterade i en signifikans på  𝑝 = 0,03 vilket är mindre än 5%, resultaten är därmed signifikanta. Detta tyder på att elever 

tycker att användningen utav digitala hjälpmedel är bra inom matematik. Dock verkar 

eleverna inte ha någon större åsikt om huruvida dess användningen kommer att spela en större 

roll i framtiden eller ej när det kommer till matematik.  

När det oberoende t-testet för Fråga 4 genomfördes återfanns ett t-värde på 𝑡(100) = 4,47 

och en signifikans på 𝑝 = 0,00 när Grupp 1 (𝑀 = 3,30, 𝑆𝐷 = 0,66) testades mot Grupp 2  

(𝑀 = 3,86, 𝑆𝐷 = 0,57). De som delvis tycker att användningen av digitala medel är bra i 

undervisningen är alltså de som främst använder det mycket själva. För Fråga 5 resulterade t-

testet i ett värde på 𝑡(100) = 1,75 och 𝑝 = 0,08 för Grupp 1 (𝑀 = 3,37, 𝑆𝐷 = 0,68) och 

Grupp 2 (𝑀 = 3,63, 𝑆𝐷 = 0,78). I och med att signifikansen är större än 5% går det inte att 

dra en slutsats om vilken grupp av elever som tycker att användningen av digitala hjälpmedel 

kommer att ha en större påverkan på matematikundervisningen i framtiden. 
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4.3.2 Enkätfråga 6 

Denna fråga handlar om elevens attityd när det kommer till att använda sig utav digitala 

verktyg. Har eleven en mer 1 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑖𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔, 2 = 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑖𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 eller  3 = 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔. Endast ett svar skulle markeras och förklaras till denna fråga. Det 

kan dock vara värt att poängtera att majoriteten utav eleverna valde att inte lämna en 

förklaring till denna fråga. 

 Tabell 8: Svarsfrekvens & procentuellfördelning för fråga 6. 

Alternativ 1 2 3 

Frekvens 37  30  35  

Procent 36,3% 29,4% 34,3% 

 

I tabell 8 syns en relativ jämn fördelning utav svarsalternativen. De elever som har en positiv 

inställning (36,3%) skrev främst att de inte har något att klaga på, de stöter inte ofta på 

problem som de inte kan lösa själva och de vet hur de ska använda verktyget i sina studier. 

För de elever som har en mer negativ attityd (29,4%) mot digitala hjälpmedel bestod den 

främsta anledningen utav användningssvårigheter. Eleverna skrev att de inte riktigt vet hur 

man kan eller ska använda sig utav det i undervisningen och att det oftast uppstod problem på 

grund av det. Bland annat skrev en elev: ”Vad är poängen med att ens använda Geogebra? 

Man skriver in ekvationen och trycker på en knapp och då får man fram svaret. Jag kan lika 

gärna göra det för hand det går snabbare”. 

De elever som angav alternativ tre som svar (34,3%) gav förklaringar som liknade 

blandningar mellan de tidigare svarsalternativen. Det vill säga att de tycker att användningen 

utav digitala hjälpmedel är bra såpass länge det inte uppstår några problem och om de vet hur 

de ska använda sig utav det.  

När 𝜒2-testet genomfördes på denna enkätfråga resulterade det i ett 𝜒2-värde som var  𝜒2(2) = 0,77 och signifikansen 𝑝 = 0,68 vilket är större än 5%. Det går därmed inte att dra 

någon generell slutsats om vilken attityd/inställning eleverna har när de själva använder sig 

utav digitala verktyg.  
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4.3.3 Enkätfråga 11 

Den elfte frågan på enkäten handlar om huruvida eleverna tycker att det är viktigt att de lär sig 

att använda digitala hjälpmedel eller inte. Endast ett svarsalternativ (𝐽𝑎 eller 𝑁𝑒𝑗) skall väljas 

och förklaras. 

 Tabell 9: Svarsfrekvens & procentuellfördelning för fråga 11. 

Alternativ 𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗 

Frekvens 45  57 

Procent 44,1% 55,9% 

 

Enligt tabell 9 verkar majoriteten utav elever (55,9%) inte tycka att det är viktigt och ser 

ingen större anledning till att lära sig det utöver att de måste inför prov. Flera utav eleverna 

uttryckte även svar som liknande: ”Nej man kan lära sig matematik utan att använda sig utav 

datorn mm så varför ska jag använda mig utav den då?” som en utav eleverna gav.  

En stor andel utav eleverna (44,1%) svarade dock med att det var viktigt att de lärde sig att 

använda digitala verktyg. Eleverna i fråga uttryckte att det var särskilt användbart i områden 

där grafer används och skall analyseras, och även inför prov när det är tillåtet. Detta eftersom 

det möjliggör snabba beräkningar samt att man i princip kan kontrollera sina svar med hjälp 

utav datorn. Ett fåtal elever uttryckte även att det var viktigt på grund av den ökade 

digitaliseringen som sker i samhället och att det var bra att ”hänga med i tiderna” och lära sig 

att använda digitala verktyg när det är möjligt.  𝜒2-testet gav resultatet 𝜒2(1) = 1,41, 𝑝 = 0,24 vilket är större än 5%, det finns därmed 

ingen signifikant skillnad mellan resultaten och det förväntade värdet. Detta innebär att det 

inte går att dra en slutsats om huruvida elever faktiskt tycker att det är viktigt att de lär sig att 

använda digitala verktyg eller inte.  
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4.3.4 Enkätfråga 12 

Fråga 12 på enkäten ber deltagarna i undersökningen att lista vilka digitala hjälpmedel som de 

använder sig utav. Svaren presenteras i en tabell med frekvenser för liknande svar. Den totala 

andelen av svarsalternativen utav alla deltagare (𝑛 = 102) anges även i procent. Flera utav 

eleverna angav även webbsidor som svar, dessa webbsidor har samlats in under kategorin 

”internet” för att kondensera tabellen.  

 Tabell 10: Svarsfrekvenser & procentuell andel för fråga 12. 

 GeoGebra Internet Dator Miniräknare Surfplatta Telefon 

Frekvens 94 35 59 67 6 16 

Procent 92,2% 34,3% 57,8% 65,7% 5,88% 15,7% 

 

Det mest använda digitala hjälpmedlet enligt tabell 10 är GeoGebra, ett interaktivt 

datorprogram/applikation som kan användas inom geometri, algebra, statistik och analys. 

Därefter menar eleverna att miniräknaren är ett hjälpmedel som de använder sig mycket utav, 

dock stämmer detta resultat inte överens med enkätfråga 10 (se avsnitt 4.1.3) där alla elever 

berättade att de använder miniräknaren till att utföra beräkningar. Mer än hälften av 

deltagarna angav även datorn som ett hjälpmedel som de använder sig utav och ett litet antal 

elever skrev att de använder surfplattan eller mobilen som ett digitalt verktyg. 

De internetsidor som angavs utav eleverna var bland annat sidor där det är möjligt att titta på 

videos som exempelvis YouTube, Khan Academy och Matteboken. Men även internetsidor där 

matematik beskrivs i form utav text; Wikipedia, WolframAlpha och webbmatte. Utav alla 

dessa webbsidor var det YouTube och Matteboken som nämndes mest frekvent. 𝜒2-testet gav ett resultat med ett 𝜒2-värde som var 𝜒2(5) = 119,9, 𝑝 = 0,00 vilket är mycket 

mindre än 5%. Det främsta digitala hjälpmedlet som elever använder sig utav antas därmed 

att vara datorprogrammet GeoGebra, följt av miniräknaren och sedan datorn. 
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4.3.5 Enkätfråga 13 

Den sista frågan på enkäten ber eleven om att dela med sig utav en händelse eller situation där 

hen har använt sig utav ett digitalt hjälpmedel. Detta är en öppen fråga och själva incidenten 

fick antingen vara positiv eller negativ. Dock var antalet svar på denna fråga väldigt få, endast 

fyra elever valde att besvara frågan, de valde även att dela med sig utav sina åsikter kring 

digitala verktyg. Alla dessa nämner programmet GeoGebra inom områdena som behandlar 

derivator, trigonometriska funktioner, linjära ekvationssystem samt polynomfunktioner. Inget 

utav dessa svar kan tolkas som att vara negativa.  

Två elever skrev om derivator, en utav dessa handlade om hur man kunde använda GeoGebra 

för att förstå tillämpningar av derivator. De flesta utav tillämpningar för derivator i läroboken 

handlar om att bestämma en maximal area eller volym med hjälp utav att derivera en area- 

eller volymfunktion. Själva uppställningen utav funktionen måste göras på papper, men att 

införa den i GeoGebra gör det väldigt enkelt att se det maximala värdet direkt. Den andra 

eleven skrev om att det även är väldigt enkelt att derivera funktioner i GeoGebra och att se 

derivatans graf vilket gör det enkelt att jämföra funktionen med dess derivata och förstå 

exempelvis varför derivatan är noll vid maximi- och minimipunkter. Båda dessa elever 

uttryckte att detta var ett område som GeoGebra behandlade bra. 

Den tredje eleven pratade om polynomfunktioner (andragradsekvationer i det här fallet) och 

ekvationssystem i Matematik 2. Eleven i fråga nämnde att GeoGebra hjälpte eleven att förstå 

vad symmetrilinjen var för något samt hur man enkelt kan beräkna den. Ytterligare nämnde 

eleven hur man kunde se lösningen till ett ekvationssystem genom att rita in linjerna i 

GeoGebra och se vart de skär varandra.  

Den fjärde eleven nämnde hur bra det var att använda GeoGebra för att förstå hur variablerna 

i en trigonometrisk funktion av typen 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ sin (𝑘(𝑥 + 𝑣)) påverkar grafen till 

funktionen. Eleven uttryckte att det var ”väldigt händigt” att kunna se hur funktionen 

ändrades direkt när hen ändrade värdet på en variabel i funktionen.  
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4.3.6 Sammanställning och svar på frågeställning 3 

Majoriteten av elever verkar tycka att användningen utav digitala verktyg är delvis bra inom 

matematik. Detta gäller särskilt de elever som använder det mycket själva. Dock är det 

otydligt vilken attityd/inställning som eleverna har till användandet utav digitala verktyg i 

undervisningen när de själva använder det. Det går inte heller att dra en slutsats om huruvida 

elever tycker att det är viktigt att de lär sig att använda digitala medel i skolan eller inte. Cirka 

hälften utav eleverna nämnde att det är möjligt att lära sig matematik utan att använda sig utav 

datorn, med mera, därmed är det inte nödvändigt att lära sig att använda det. Men ungefär lika 

många elever tycker att det är viktigt att lära sig hur digitala verktyg fungerar, delvis för att de 

får använda det på prov men även för att det är användbart i vissa matematiska områden 

(speciellt i områden där grafer används). Majoriteten av elever verkar inte heller ha någon 

särskild åsikt om de tycker att digitala verktyg kommer att ha en större roll inom 

matematikundervisningen i framtiden eller ej. Dock går det inte att fastställa vilken grupp av 

elever som tycker detta.  

De digitala verktyg som elever främst använder sig utav är bland annat GeoGebra, datorn och 

miniräknaren. Cirka en tredjedel utav elever nämnde även internetsidor som bland annat 

YouTube, Matteboken, Wikipedia, webbmatte, Khan Academy och WolframAlpha som bra 

internetkällor att lära sig matematik på.  

Eleverna bads även att beskriva en situation eller händelse där de har använt sig utav ett 

digitalt hjälpmedel. I överlag handlade situationerna som eleverna beskrev främst om att 

underlätta den matematiska inlärningsprocessen. Det handlade bland annat om att se hur 

variablerna i en funktion påverkar funktionens utseende, hur man enkelt kunde se lösningar 

till funktioner samt ekvationssystem och hur man kunde identifiera max- och minimivärden 

för funktioner. Ingen utav situationerna som beskrevs var negativa.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel av arbetet kommer de olika delarna som arbetet består utav diskuteras. Bland 

annat diskuteras de valda teorierna, den valda metoden och slutligen resultaten av denna 

studie med kopplingar till teori, tidigare forskning och den giltiga läroplanen. Även diverse 

för- och nackdelar för de olika delarna utav arbete diskuteras och granskas.  

5.1 Teoridiskussion 

Här diskuteras kortfattade de valda teorierna som detta examensarbete bygger på, det vill säga 

SAMR-modellen och förväntan-värde teorin. Bland annat kommer kritik mot teorierna att 

nämnas här, men även anledningarna till att de har valts.  

5.1.1 SAMR-Modellen 

Undersökningen utgår bland annat ifrån SAMR-modellen. Det finns flera anledningar för 

detta. Först och främst är det en teori som behandlar undersökningens valda område, det vill 

säga digital teknik och lärande, men det är även en modell som diskuteras i Sverige (se bland 

annat Fleischer (2013) och Christoffersen (2011)) vilket gör den aktuell. De fyra nivåer är 

även enkla att förstå och möjliggör en slags gruppering utav resultaten som kommer ifrån 

undersökningen. Nivåerna gör det möjligt att klassificera hur mycket eleverna använder sig 

utav digitala verktyg i undervisningen. Men trots det positiva som kan sägas om SAMR-

modellen finns det kritik och otydlighetsfrågor som är riktat mot den som är värda att nämna.  

Det första som är värt att nämna angående SAMR-modellen är att det inte finns någon 

relevant forskning anknuten till modellen vilket även Fleischer (2013) pekar på. När man 

söker upp texter angående modellen refereras man till Puenteduras webbsida 

(http://hippasus.com/blog/) istället. På webbsidan finns det inga vetenskapliga publikationer 

som är kopplade till modellen utan där finns det främst texter och presentationer om hur 

modellen kan användas i lärandesammanhang. Hur vetenskaplig modellen är eller ej kan 

därmed diskuteras.  

Det andra som är värt att poängtera är att modellen pratar om hur digitala hjälpmedel kan 

användas för att förstärka och omdefiniera lärandet. Men modellen nämner inte hur man skall 

gå tillväga för att göra detta, den tar inte heller hänsyn till vilka sammanhang som digitala 

verktyg används inom (Akcaoglu, Hamilton & Rosenberg, 2016). Exempelvis kan det vara att 

en lärare planerar en aktivitet som ligger på de högre nivåerna inom SAMR-modellen där 

eleverna skall undersöka ett fenomen. Men i klassrummet finns det endast två datorer att 
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använda, Akcaoglu, m.fl anser att detta skapar ett problem som SAMR-modellen inte tar 

hänsyn till. Alla elever kan turas om vid datorerna, men detta är självklart inte genomförbart 

varken ur ett praktiskt- eller lärandeperspektiv.   

Trots dessa faktorer kommer detta arbete främst att använda SAMR-modellen för att få en 

slags inblick om hur digitala verktyg används utav gymnasieelever inom matematik i relation 

till den giltiga läroplanen GY11 (Skolverket, 2018a). För detta ändamål anses SAMR-

modellen att vara tillräcklig.  

5.1.2 Expectancy-Value Theory 

En del utav detta examensarbete behandlar elevers åsikter och värderingar, för att bearbeta 

detta kommer förväntan-värde teorin att användas. Denna teori är ganska omfattande och 

täcker många psykologiska aspekter (se bland annat Eccles & Wigfield (2000)), men detta 

arbete använder endast en liten del utav teorin. Det finns därmed en risk att en del utav teorin 

som kan tänkas vara väsentlig för arbetet har missats.  

Den del utav förväntan-värde teorin som detta examensarbete fokuserar på handlar om en 

individs prestation i ett visst ämne utifrån fyra typer av värderingar. Dessa värderingar är 

uppnåendevärderingen, den inrevärderingen, användbarhetsvärderingen och till sist 

värderingen utav kostnad (se avsnitt 2.2.2 för en mer utförlig förklaring). En nackdel med 

teorin är just att den endast anser att en individs prestation grundar sig i dennes värderingar. 

Enligt Wigfield & Cambria (2010) tar inte teorin hänsyn till individens tidigare erfarenheter, 

förmågor, intressen, sinnestillstånd eller uppmuntran (antingen hemifrån eller från 

kompisar/lärare) som alla kan tänkas vara faktorer som påverkar en individs prestation. Detta 

är den största kritiken som kan riktas mot förväntan-värde teorin i relation till detta 

examensarbete. Om person A har större erfarenheter med datorer än person B, kan det ju 

kännas som en självklarhet att person A lär prestera bättre (och förmodligen även få större 

nöje utav det) än person B när de måste arbeta med datorer.  

Teorin ger dock en inblick om hur olika värderingar påverkar prestationen hos en individ samt 

hur dessa värderingar förhåller sig till individens förväntningar. I detta examensarbete 

kommer detta att bland annat användas för att analysera elevers åsikter om digitala hjälpmedel 

i matematikundervisningen.  
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5.2 Metoddiskussion 

Den här studiens valda undersökningsmetod bestod utav en enkätstudie. Det finns för- och 

nackdelar med detta. Fördelarna är bland annat att många svar kan samlas in under en kortare 

tid samt att alla deltagare svarar på samma frågor vilket gör undersökningen mer inriktad mot 

frågeställningarna. Nackdelarna kan exempelvis vara en kvalitetsförlust på de svar som 

samlas in i undersökningen, ytterligare finns det en risk att frågorna misstolkas utav 

respondenterna. Ett försök att göra studiens enkät såpass tydlig och enkel som möjligt (se 

avsnitt 3.1.1) har gjorts. Detta i syftet att minska de påstådda nackdelarna med en enkätstudie, 

ytterligare ber enkäten (se bilaga 1) eleverna att förklara sina svar på flera frågor, även detta i 

ett försök att öka kvalitén på de svar som respondenterna lämnar. Enkäten har alltså blivit 

”förstärkt” men det finns påverkande faktorer som är värda att belysa om enkäten i studien.  

Först och främst verkar det inte som att alla deltagare riktigt förstod vad som menades med ett 

digitalt hjälpmedel trots att denna studies definition utav det står på själva enkäten. Detta är 

bland annat märkbart för enkätfråga 10 och 12. Alla deltagare (102 elever) menade att de 

föredrar att använda miniräknaren när de utför matematiska beräkningar, men när de bads 

lista upp vilka hjälpmedel de använder sig utav var det 67 stycken som nämnde miniräknaren. 

Det är möjligt att eleverna inte tycker att miniräknaren borde ses som ett digitalt hjälpmedel, 

men detta är svårt att veta. Ytterligare på fråga 12 nämnde majoriteten av elever (94 stycken) 

programmet GeoGebra, detta program är tillgängligt på datorn såväl som för surfplattor och 

mobiltelefoner. Men de som nämnde datorn, surfplatta eller mobiltelefonen summeras till 

totalt 81 elever, det finns alltså en brist på nödvändig hårdvara bland svaren. Det är möjligt att 

eleverna antog det var uppenbart att de också menade datorn när de nämnde GeoGebra. Detta 

eftersom att det främst är datorn som används i gymnasieskolan och därmed var det inte 

nödvändigt att nämna det. Oavsett anledningarna verkar det finnas en ”brist” på svar, detta 

kan påverka denna studies resultat. Detsamma gäller på de frågor där respondenten bads att 

förklara sina svar. Flera deltagare valde att inte göra detta, och majoriteten av svaren var 

relativt ytliga och inte såpass detaljrika. Detta bidrar till en liten ökad kvalité på 

undersökningen, dock var det ett par elever som tog sig tid till att ge mer utförliga svar, vilket 

i sin tur ökade kvalitén på undersökningen avsevärt.  

Även fast dessa faktorer existerar har enkäten fungerat väl. Ett stort antal svar har samlats in 

och alla deltagare svarade på de frågor som innehöll svarsalternativ. Alla valde dock inte att 

vidareutveckla sina svar där det var möjligt, men trots detta har de givna förklaringarna varit 
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tillräckliga. De svar som har samlats in har även varit relativt utspridda på vissa frågor och på 

andra har de varit mer inriktade. Detta har möjliggjort att en analys kan genomföras där 

frågorna kan jämföras mot varandra och en relevant slutsats kan därmed dras utifrån analysen. 

En faktor som kunde ha gjort enkäten bättre hade förmodligen varit att göra frågorna mer 

tydliga, eller att inte ha en sådan omfattande definition utav vad ett digitalt hjälpmedel var för 

något. Att vara mer inriktad med definitionen hade förhoppningsvis hjälpt till med att undvika 

den stora skillnaden på de svar som var såpass tydligt utifrån resultaten. 

Svaren på enkäten har även analyserats med hjälp utav två statistiska test, nämligen ett t-test 

och ett 𝜒2-test i syftet att stärka studiens resultat med hjälp utav statistik samt att underlätta 

tolkningen utav resultaten (se avsnitt 3.4 för mer information). För t-testet finns det inget 

märkbart att nämna, den har tjänat sitt syfte och inga komplikationer har uppstått. För 𝜒2-

testet finns det dock saker som är värda att diskutera. En förutsättning för att ett 𝜒2-test skall 

kunna utföras är att ett förväntat värde behövs i syftet att testa studiens resultat mot detta 

förväntade värdet. Det kan till exempel vara en tidigare bestämd medellängd på kvinnor eller 

män om man vill undersöka hur kvinnor och män växer genom tiden. Men för denna studie 

finns det inga förväntade värden att testa, datorprogrammet SPSS har därmed antagit att det 

förväntade värdet är jämnt fördelat över alla svarsalternativ. Exempel: Om det finns 100 

resulterade svar på en fråga med fem svarsalternativ, antas det förväntade värdet för varje svar 

att vara 20. Detta har SPSS gjort för att det inte finns någon statistisknorm för de frågor som 

studien bygger på. I och med detta kan 𝜒2-testets resultat vara öppen för granskning och 

kritik, särskilt för enkätfråga 8, 9 och 12 där respondenterna fick välja flera svarsalternativ. 

Dock är svaren på de flesta frågor som ett 𝜒2-test har utförts på i denna studie ganska tydliga 

och ett statistiskt test kan i och med detta vara onödigt. Men trots detta har 𝜒2-testet använts 

på samtliga frågor för att bidra till en slags helhet utav studien och för att inte lämna några 

luckor i texten. 

5.2.1 Validitet & reliabilitet 

Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det som hen avser att mäta. Enligt Ejvegård 

(2009) bör forskaren ha klara mått, mätmetoder och avgränsningar för att öka validiteten och 

hålla forskaren på rätt spår. Detta examensarbete består utav en tydlig mätmetod, det vill säga 

en enkätundersökning som består utav tydliga svarsalternativ och frågor som berör arbetets 

frågeställningar. Ett försök kunde ha gjorts för att göra frågorna och svarsalternativen ännu 

tydligare (se avsnitt 5.2 för motivering) i syftet att öka undersökningens validitet. Dock är det 
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svårt att göra en validitetsprövning på undersökningens enkät ty detta kräver enligt Ejvegård 

att det finns ett annat mått på det man mäter att jämföra med. Det finns tyvärr inget sådant 

mått att jämföra med för denna undersökning. I och med detta är det svårt att dra en slutsats 

om detta examensarbetes validitet. Dock kan det antas ha god validitet tills motsatsen har 

bevisats ty mätmetoden är anpassad för arbetets frågeställningar vilket ger en tydlig 

avgränsning. Enkäten är även utformad på ett enkelt sätt efter de valda teorierna som detta 

arbete grundas på vilket även borde öka validiteten. 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och/eller 

måttenhet (Ejvegård, 2009). Detta arbete använder en enkät som mätinstrument, en 

reliabilitetsprövning kan göras på denna för att öka undersökningens reliabilitet. Prövningen 

kan göras med olika metoder som exempelvis; återtestning, kontrollfrågor eller med hjälp 

utav en annan enkät som undersöker samma sak, om resultaten liknar varandra antas 

reliabiliteten att vara hög (Ejvegård, 2009). Återtestning innebär att samma respondenter gör 

testet en gång till i syftet att undersöka om samma svar som tidigare återfås. Detta 

tillsammans med att skapa en ytterligare enkät är tyvärr otillräckliga reliabilitetsprövningar i 

detta fall på grund av tidsaspekten som dessa kräver (både utav forskaren samt respondenterna 

som i detta fall är gymnasieelever). Kontrollfrågor syftar till att det finns olika frågor som 

liknar varandra i enkäten, om dessa frågor får liknande svar antas reliabiliteten att vara hög 

för enkäten. I denna undersökningsenkät (se bilaga 1) finns det ett par stycken frågor som kan 

antas vara kontrollfrågor. Som tidigare har visats finns det en tydlig differens mellan svaren 

på enkätfråga 10 och 12, där alla elever menade att de använder miniräknaren för att utföra 

matematiska beräkningar men endast 67 elever skrev att miniräknaren var ett digitalt verktyg 

som de använder sig utav. Detta innebär en minskning av enkätens reliabilitet, men samtidigt 

finns det frågor som ökar reliabiliteten. För både enkätfråga 1 och 8 var det ingen som valde 

svarsalternativet ”Aldrig” och för fråga 7 och 10 var det ungefär lika många som valde en 

kombination mellan ett traditionellt lärosätt och användning utav digitala verktyg (43 elever 

mot 49). I och med detta kan enkäten antas ha hög reliabilitet dock finns det en differens 

bland svaren för oförklarliga anledningar som bör beaktas.  
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5.3 Resultatdiskussion 

I denna del utav arbetet kommer studiens resultat (se avsnitt 4) att diskuteras. Kopplingar 

kommer bland annat att göras till den aktuella läroplanen GY11 (Skolverket, 2018a), arbetets 

teoretiska ramverk samt tidigare forskning inom ämnet. Vidare nämns ett par faktorer som 

kan vara värda att tänka på som lärare. Bland annat diskuteras individanpassning utav 

undervisningen samt hur mycket läraren själv bör använda digitala verktyg och varför. Till 

sist nämns några förslag till fortsatt forskning.  

5.3.1 Användning av digitala verktyg 

Här presenteras och diskuteras svaren till frågeställning 1 utav detta examensarbete, det vill 

säga hur digitala hjälpmedel används utav lärare samt elever. Detta kommer bland annat att 

diskuteras i relation till läroplanen och SAMR-modellen.  

Resultaten av denna studie visar att elever i största mån använder digitala medel när läraren 

säger till, på prov eller för att lösa uppgifter som de inte kan lösa med papper och penna ännu. 

Lärare använder det främst i genomgångar och för att visa hur det digitala verktyget skall 

användas. Med andra ord används dessa verktyg relativt lite både utav lärare samt elever. 

Mohammad (2018) visar bland annat att lärarens användning av digitala medel påverkar 

elevernas användning utav det. Detta kan vara en utav anledningarna till att elever väljer att 

använda digitala hjälpmedel främst på prov och när de blir tillsagda till att göra det. Lärare 

bör i och med detta tänka på hur de själva använder sig utav digitala verktyg i sin 

undervisning. Ett sätt att öka en elevs användning utav digitala hjälpmedel kan exempelvis 

vara att läraren själv är mer deltagande i dess användning. Samt att läraren bör visa eleverna 

nyttan med att använda sig utav det i och med att det kan underlätta inlärningsprocessen för 

eleverna. Detta kan vara värt att tänka på när lektionerna planeras, speciellt för lektioner där 

geometri används eller där funktioner och dess grafer skall analyseras.    

I relation till SAMR-modellen är det möjligt att konstatera att lärare och elever åtminstone 

befinner sig på den första nivån av SAMR-modellen, det vill säga att de använder digitala 

verktyg som ersättning för andra verktyg. Elever rapporterar att de exempelvis använder 

datorn för att göra beräkningar, rita grafer och kontrollera sina svar detta kan ses som en 

ersättning för bland annat miniräknaren, papper med penna och facit i läroboken. Lärare 

verkar delvis ersätta ett traditionellt lärosätt genom att integrera digitala verktyg i sin 

undervisning i och med att de ber eleverna att använda sig utav det, samt att de själva 

använder det. Ytterligare är det möjligt att konstatera att majoriteten av lärare och elever 
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befinner sig på den andra nivån av SAMR-modellen. Denna nivå handlar om att utveckla och 

förstärka funktioner i den aktuella undervisningen med hjälp utav digitala verktyg. Detta visar 

sig bland annat i att elever använder dessa verktyg för att kunna lösa uppgifter som de inte 

kunde lösa utan verktygen. Lärare använder även dessa hjälpmedlen för att förstärka sina 

genomgångar vilket elever verkar uppskatta enligt detta examensarbete (se avsnitt 4.2.1). 

Enligt Steinberg (2013) syftar de två första nivåerna utav SAMR-modellen till att förbättra 

och förhöja undervisningen vilket känns som en nödvändighet för att den ökade 

digitaliseringen av samhället skall få en positiv inverkan på skolan. Därmed kan det kännas 

betryggande att majoriteten av elever och lärare befinner sig på den andra nivån om 

läroplanens (Skolverket, 2018a) mål skall vara genomförbara.  

Den tredje nivån av SAMR-modellen handlar om hur undervisningen kan modifieras med 

hjälp utav digitala verktyg. Eleverna skall kunna arbeta med avancerade verktyg för att kunna 

lösa och undersöka uppgifter. Detta innebär alltså att eleverna arbetar mer omfattande med 

digitala verktyg i undervisningen än vad som vanligtvis skulle tänkas vara nödvändigt. Utifrån 

ett lärarperspektiv kan detta bland annat innebära att läraren måste använda digitala verktyg 

för att skapa dessa uppgifter åt eleverna. Det finns undersökande uppgifter i läroböcker, men 

om de är tillräckliga för att uppnå denna nivå eller inte går att diskuteras. För att 

säkerhetsställa att denna nivå skall nås utav eleverna bör alltså läraren arbeta mot det genom 

att skapa egna undersökande uppgifter åt eleverna. Enligt detta examensarbete använder 

ungefär en tredjedel utav elever digitala verktyg för att undersöka matematiska samband och 

cirka hälften av elever upplever att lärare använder det för att visa samband (se avsnitt 4.1.1 

och 4.1.2). Ytterligare upplever cirka en femtedel av eleverna att lärare delar ut uppgifter som 

skall lösas med hjälp utav något digitalt medel. Det är med andra ord ett fåtal elever och lärare 

som befinner sig på denna nivå. I läroplanen GY11 (Skolverket, 2018a) står det bland annat 

att elever skall kunna arbeta undersökande, dock står det inte att detta måste göras med hjälp 

av digitala verktyg. Eleverna behöver alltså inte uppnå nivå tre av SAMR-modellen för att 

uppfylla läroplanens mål, dock kan digitala verktyg hjälpa till med att uppfylla detta krav 

ifrån läroplanen. Detta kräver dock ett stort engagemang hos läraren, som tidigare forskning 

har visat (Mohammad, 2018) har lärarens användningen utav digitala verktyg en inverkan på 

elevens egen användning utav det. Enligt detta examensarbete tycker majoriteten av elever  

(se avsnitt 4.2.1) att matematik blir delvis lättar när läraren använder digitala verktyg, särskilt 

de elever som använder det mycket själva. Detta kan vara värt att ha i åtanke som lärare. Om 
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målet med undervisningen är att uppnå en positiv inverkan på elevernas användning utav 

digitala verktyg bör läraren själv använda sig utav det.  

Nivå fyra i SAMR-modellen handlar om att omdefiniera lärandet med hjälp utav digitala 

verktyg. På denna nivå ska eleverna visa vad de kan men de skall även påverka deras omvärld 

på något sätt. Detta kan exempelvis uppnås genom att spela in en film där eleven visar sin 

kunskap, och sedan delas filmen på internet där andra åskådare har möjligt att ta del utav 

dennes kunskap. I detta examensarbete uppfyller inga elever denna nivå, dock använder sig 

eleverna sig utav andra personer som har uppnått denna nivå. Cirka en tredjedel utav eleverna 

använder internetsidor (se avsnitt 4.3.4) för att finna och ta del utav andra personers kunskap. 

Detta kan ses som positivt, både från elevernas perspektiv men även läroplanens. I GY11 

(Skolverket, 2018a) står det att elever skall kunna använda digitala verktyg för lärande, 

informations- och kunskapssökande. Detta mål från läroplanen kan uppfyllas trots att eleverna 

själva inte ligger på nivå fyra i SAMR-modellen. Cirka 45% av elever upplever att deras 

lärare använder digitala verktyg för att visa eller bevisa matematiska satser. Dessa lärare kan 

därmed antas vara på nivå fyra, ty de delar med sig utav sina kunskaper med hjälp utav 

digitala hjälpmedel och samtidigt visar de hur funktionerna hos dessa hjälpmedel bör 

användas.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att majoriteten av elever och lärare befinner sig på 

nivå två utav SAMR-modellen. Detta är positivt i relation till de nya mer digitaliserade kraven 

som läroplanen består utav (Skolverket, 2018a). En liten del utav elever uppfyller även nivå 

tre utav modellen. Och en liten andel av lärare uppfyller både nivå tre och nivå fyra. Detta 

visar en positiv trend mot att uppnå ett mer digitaliserat samhälle. För att eleverna skall uppnå 

de högre nivåer inom SAMR-modellen krävs det dock att mer lärare engagerar sig i 

användningen utav dessa verktyg i undervisningen. Detta i och med att elevernas användning 

utav digitala medel kan bygga på lärarens egen användning utav det. Enligt Steinberg (2013) 

syftar SAMR-modellen till att förbättra och transformera undervisningen. För att detta ska 

vara möjligt krävs det alltså att lärare arbetar mer med de verktyg som de har tillgängliga för 

att motivera eleverna till att göra detsamma. Dock är det oklart om detta är nödvändigt för att 

uppnå läroplanens mål eller inte eftersom nivå två utav modellen kan antas vara tillräcklig för 

detta ändamål. Det vill säga att man kan ersätta verktyg i undervisningen, samt att man kan 

förstärka delar utav den med hjälp utav de digitala verktyg som finns tillgängliga.  
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5.3.2 Lättare matematik och åsikter 

I denna del utav arbetet kommer frågeställning 2 & 3 att diskuteras. Frågeställning 2 handlar 

om eleverna anser att de lär sig matematik lättare med hjälp utav digitala verktyg eller inte. 

Frågeställning 3 handlar om vilka generella åsikter som eleverna har kring användandet av 

digitala hjälpmedel. Detta diskuteras bland annat med hjälp utav läroplanen, tidigare 

forskning och förväntan-värde teorin.  

Resultaten från denna studie visar att elever tycker att användningen utav digitala verktyg är 

delvis bra inom matematik, men de verkar inte vilja använda sig utav det själva. Istället visar 

resultaten att fördelarna främst kommer ifrån lärarnas egen användning utav digitala verktyg, 

vilket främst är inom genomgångar eller för att visa hur verktyget fungerar. Om lärare väljer 

att vara alltmer digitaliserade med sin undervisning kan det detta föra med sig en rad möjliga 

positiva effekter. Bland annat att fler elever frivilligt väljer att använda sig utav datorn, 

surfplattan eller mobiltelefonen i undervisningen. Eller att deras attityd eller inställning ökar 

till dess användning vilket Mohammad (2018) även pekar på är en bidragande faktor. Detta 

kan dock vara svårt att tillämpa på grund av kunskapsbrist hos lärare (Semerci, 2018) eller på 

grund av att de pedagogiska aspekterna för verktygen inte är tillräckligt bra i praktiken 

(Tossavainen & Hirsto, 2018 och Brown, m.fl, 2018). I och med de nya kraven på 

digitalisering i läroplanen GY11 (Skolverket, 2018a) innebär detta ett problem eftersom det är 

svårt att veta om lärarnas eller elevernas användning utav digitala verktyg är tillräckligt 

tillfredsställande för läroplanens mål eller ej.  

I denna studie framgår det även att de flesta elever upplever att de inte lär sig matematik 

lättare när de själva använder sig utav digitala verktyg. Dock upplever de inte heller att det 

blir svårare att lära sig matematik när de använder det. Ett liknande resultat rapporteras utav 

Tossavainen & Hirsto (2018) och Brown, m.fl (2018) visar också på att det varken finns några 

märkbara skillnader mellan för- och nackdelarna med användningen utav digitala hjälpmedel 

när det kommer till skolresultat. Vad detta beror på är oklart, men det verkar åtminstone dra 

sig mot ett slags stabiliserande läge där det varken finns några märkbara anledningar till att 

exempelvis använda datorn i undervisningen eller inte. Detta kan antas vara konstigt i och 

med de fördelar som ett digitalt verktyg kan ge undervisningen (se bland annat Fleischer, 

2013, Semerci, 2018 och Li & Ma, 2010). En anledning till detta kan vara läraren, men eleven 

är även den en påverkande faktor utav undervisningen som bör undersökas.  
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Mohammad (2018) har visat att elevens attityd mot digitala verktyg är en bidragande faktor 

till elevens prestation när hen använder sig utav dessa verktyg. Detta kan även vara sant för 

detta examensarbete, dock går det inte att dra en slutsats kring elevernas inställning och deras 

inre- eller uppnåendevärderingar kring detta utifrån denna studies resultat (se avsnitt 4.3.2 och 

4.3.3). Cirka hälften av elever tycker inte att de är viktigt att de lära sig att använda digitala 

hjälpmedel, men ungefär lika många tycker att det är viktigt. Eleverna påpekar bland annat att 

det är möjligt att lära sig matematik utan att använda verktyg, men de anser även att det är 

användbart inom vissa matematiska områden. Men vad som är tydligt är att vissa elever 

föredrar att använda datorn och andra föredrar att inte göra det. De som använder diverse 

digitala verktyg ofta i undervisningen känner dock av större fördelar med dess användning i 

förhållande mot de som använder det lite. En anledning till detta kan bland annat vara att 

dessa elever får större nöje utav dess användning, eller att de ser en större användbarhet utav 

verktygen. Lite mindre än hälften av deltagarna i denna studie tycker att det finns en nytta av 

att använda digitala hjälpmedel i undervisningen (se avsnitt 4.2.2 och 4.1.3). De uttrycker att 

det bland annat är användbart för att söka efter information på nätet eller för att lösa svåra 

uppgifter. Vilket bland annat Fleischer (2013) visar är en styrka med dessa verktyg. Dock 

vägs denna användbarhet mot en kostnad i de flesta fallen. Eleverna menar att de kan använda 

datorn om de redan har den framme i och med att det känns onödigt att bära runt på den hela 

tiden. Med andra ord är det alltså oftast lättare att bara ta med sig läroboken och miniräknaren 

till lektionen istället för datorn. Fördelarna med datorn vägs alltså mot kostnaden av att bära 

med sig den till varje lektion.   

I läroplanen GY11 (Skolverket, 2018a) finns det numera ett större krav på användningen utav 

digitala medel i skolan på grund av den ökade digitaliseringen inom samhället. Men det står 

även att skolan skall individanpassa undervisningen när som möjligt för att tillgodose en 

likvärdig utbildning för alla. Om det då finns elever som presterar bättre utan användningen 

av digitala verktyg i skolan bör de alltså inte behöva använda sig utav exempelvis datorn eller 

surfplattan. Men i och med de nya kraven måste dessa elever använda digitala hjälpmedel i 

undervisningen. Med andra ord finns det en motsägelse här som läraren måste överväga när 

hen individanpassar sin undervisning. Idris & Nor (2010) anser att teknologi kan underlätta 

med denna individanpassning, vilket Li & Ma (2010) bekräftar, åtminstone för de lägre 

åldrarna samt för de som är i behov utav särskilt stöd. För högstadiet och uppåt är de positiva 

aspekterna som digitala verktyg för med sig inte lika uppenbara, vilket detta examensarbete 
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bland annat visar. Huruvida den ökade digitalisering utav skolan är positiv eller negativ 

återstår därmed att se.  

5.3.3 Förslag för fortsatt forskning 

Att studera elevernas åsikter om hur digitala verktyg används i skolan var alltid en central del 

i detta arbete, men det var oklart hur detta skulle göras. Bland annat var ett förslag att 

undersöka vad elever tror att ett digitalt hjälpmedel var för något. Att intervjua eleverna eller 

lärarna om deras åsikter och sedan jämföra dem var också något som var lockande, detta 

skulle bland annat göras tillsammans med enkätstudien för att öka kvalitén på arbetet. Hur 

lärare bedömer användningen utav digitala medel i undervisningen eller på prov kan även det 

vara värt att undersöka, samt lärarens åsikter om detta. Ingen utav dessa förslag genomfördes 

eftersom de ansågs vara för omfattande och risken att göra arbetet för stort var en bidragande 

faktor till detta.  

Att jämföra hur digitala verktyg används mellan olika skolämnen och elevernas åsikter kring 

detta hade även det varit ett intressant forskningsområde.   

Ett tips till den som vill fortsätta att studera elevers åsikter kring digitala verktyg är nog att 

vara mer specifik med definitionen. Undersök antingen hårdvara eller mjukvara och inte båda 

samtidigt. Som visas i detta arbetet framgick det en viss osäkerhet hos respondenterna kring 

vad ett digitalt hjälpmedel var för något. Att vara mer tydlig med definitionen kan alltså 

hjälpa till med att undvika detta. 
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Fråga 5: Jag tror att digitala hjälpmedel kommer att spela en större roll i matematikundervisningen 
i framtiden. (t.ex. om tre till fem år)  

1 2 3 4 5 
Håller inte alls 

med 
Håller delvis inte 

med 
Ingen åsikt Håller delvis 

med 
Håller helt med 

     

 

Digitala hjälpmedel i matematikundervisningen 
Enkät 

 

 

Definition:  
Ett digitalt hjälpmedel kan exempelvis vara ett fysiskt objekt: en dator, miniräknare, surfplatta, 
mobiltelefon med mera. Men det kan även vara en applikation, ett datorprogram eller en webbsida 
till exempel som GeoGebra, Graph, YouTube och Khan Academy.  

Hur dessa föremål används är viktigt för definitionen. Till exempel: om en mobiltelefon används 
för att rita upp en graf så klassas den som ett digitalt hjälpmedel. Men telefonen räknas inte som ett 
digitalt hjälpmedel om den används för att titta på sociala medier.  

Fråga 2: Jag tycker att matematik blir enklare när jag själv använder digitala hjälpmedel. (t.ex. för 
att lösa uppgifter eller för att förstå matematiska samband) 

1 2 3 4 5 
Håller inte alls 

med 
Håller delvis inte 

med 
Ingen åsikt  Håller delvis 

med 
Håller helt med 

     

 
Fråga 3: Jag tycker att matematik blir lättare att förstå när min lärare använder digitala 
hjälpmedel. (t.ex. i genomgångar eller för att lösa uppgifter) 

1 2 3 4 5 
Håller inte alls 

med 
Håller delvis inte 

med 
Ingen åsikt Håller delvis 

med 
Håller helt med 

     

 

Fråga 1: Hur ofta använder du digitala hjälpmedel när du studerar matematik?  

1 2 3 4 5 
Aldrig 1-2 gånger per 

månad 
1-2 gånger per 

vecka 
3-5 gånger per 

vecka 
Hela tiden 

     

 

Fråga 4: Jag tycker att användningen av digitala hjälpmedel är bra inom matematik. (Antingen 
utav dig själv eller din lärare) 

1 2 3 4 5 
Håller inte alls 

med 
Håller delvis inte 

med 
Ingen åsikt Håller delvis 

med 
Håller helt med 
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Fråga 8: Jag använder digitala hjälpmedel … (flera val får göras) 

 1. När min lärare säger åt mig att 
använda det. 

  

 2. På prov när det är tillåtet.   

 3. När jag gör en uppgift som jag inte 
har lärt mig att lösa på ett annat sätt. 

  

 4. För att undersöka och förstå 
matematiska samband. 

  

 5. För att spara tid när det är möjligt.   

 6. Aldrig   

 

Fråga 6: När jag använder digitala hjälpmedel känner jag mig: 

 1. Glad / Positiv / Nöjd 

 2. Arg / Frustrerad / Irriterad 

 3. Blandat  

Förklara varför: 

 

 
Fråga 7: Jag föredrar att använda _________ när jag studerar matematik. 

 1. Papper, penna och lärobok 

 2. Digitala hjälpmedel  

 3. Blandat / Både och  

Förklara varför: 
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Fråga 9: Min lärare använder digitala hjälpmedel … (flera val får göras) 

 1. I sina genomgångar.   

 2. För att bevisa eller visa 
matematiska satser.  

  

 3. För att visa matematiska samband.   

 4. För att dela ut uppgifter som vi kan 
lösa med hjälp av digitala hjälpmedel 
eller papper och penna. 

  

 5. För att visa hur man använder det 
digitala hjälpmedlet. 

  

 6. Aldrig.   

    
Fråga 10: För att utföra matematiska beräkningar använder jag … (flera val får göras) 

 1. Papper och penna 

 2. Miniräknare  

 3. Dator/Telefon/Surfplatta med ett tillhörande program 

Förklara varför: 

 

 

Fråga 11: Jag tycker att det är viktigt att jag lär mig att använda digitala hjälpmedel. 

 1. Ja 

 2. Nej 

Förklara varför: 
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Fråga 12: Vilka digitala hjälpmedel använder du? (Om det finns några) 

 

 
Fråga 13: Berätta gärna om en händelse/situation (positiv eller negativ) där du har använt dig utav 
ett digitalt hjälpmedel. (t.ex. en situation som har hjälpt dig att förstå matematik eller som har 
hindrat dig från att förstå det) 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Ronny Bylund, jag är lärarstudent vid Luleå Tekniska Universitet och jag 
skriver just nu mitt examensarbete i matematikdidaktik. Jag kontaktar dig för att jag har fått 
godkännande av din rektor för att genomföra en enkätundersökning på skolan.  

Syftet med undersökningen är att besvara vad elever tycker om användandet av digitala 
hjälpmedel i undervisningen, samt hur dessa hjälpmedel används inom matematikämnet. 
Undersökningen görs med hjälp utav en enkät som dina elever får besvara (om de vill). 
Enkäten består utav 13 stycken frågor och förväntas inte att ta lång tid att besvara.  

Deltagandet i undersökningen sker helt anonymt då eleverna inte behöver skriva sitt namn på 
enkäten. Det är även helt frivilligt att delta och eleverna behöver inte svara på frågor som de 
inte vill besvara. Ingen del utav mitt arbete kommer att kunna koppla undersökningen till just 
eran skola och allt insamlat material kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt 
för publicering. Jag bifogar enkäten i detta meddelande om du vill ta en titt på den.   

Låter detta intressant eller har du frågor? Då får du gärna kontakta mig via: 

E-post: ronbyl-4@student.ltu.se 
Telefon: 076-1260444 

Jag ser fram emot att höra ifrån dig! 

Med vänliga hälsningar, Ronny Bylund. 
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