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Varför skall en matematiklärare använda  
teknologi i klassrummet? 
Forskningsreferat 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknologi kan reducera 
arbetet som läggs ned 
på tråkiga uträkningar 
och öka elevernas fokus 
på viktigare matematik. 
Och, inte minst viktigt, 
teknologi kan 
representera matematik 
på olika sätt som 
hjälper elever att förstå 
koncept.  
I kombination kan dessa 
egenskaper hjälpa 
lärare att förbättra 
både hur och vad elever 
lär sig. 
 

Två skäl att använda teknologi: Räkning och representation 
 
Användningen av teknologi har en lång historia inom undervisningen i matematik. Många 
kulturer introducerar exempelvis matematik med en abakus, detta av två skäl. För det första 
stöder abakusen räkning. För det andra ger abakusen en gripbar bild av matematik som 
hjälper elever att förstå svåra koncept.  
 
Räkning och representation går hand i hand, både ur ett historiskt perspektiv och idag.  
Som exempel använder många lärare på lågstadiet konkreta hjälpmedel, t.ex. Geotavlor (på 
vilka barn kan skapa geometriska figurer genom att spänna gummiband över ett nätverk av 
spikar) eller Dienes Blocks (ger barn en fysisk modell av värdesystemet, där t.ex. "473" 
innebär fyra hundratal, sju tiotal och tre ental). På mellan- och högstadiet har forskare funnit 
att mer avancerade verktyg är nödvändiga. Dessa avancerade verktyg hjälper elever i 
inlärningen genom att stödja räkning och genom att ge abstrakta idéer en mer gripbar form. 
Forskare har funnit att medan fysiska "manipulativa" hjälpmedel är den rätta gripbara formen 
för lågstadiet så är IKT-baserade verktyg den rätta gripbara formen för mellan- och högstadiet 
(Kaput, 1992; Kaput 2007).  
 
Forskare har funnit att IKT kan stödja inlärning när den integreras på lämpligt sätt med 
undervisningsmetoder, läroplan och bedömningar (Means & Haertel, 2004). För mer specifik 
vägledning bör lärare således söka efter forskning om integrerad användning av IKT i 
matematikundervisningen. I denna forskningsnot tar vi upp två element i framgångsrik 
integration: fokusera elevernas tänkande och att göra idéer gripbara. 
 

Fokusera elevernas tänkande 
 
Alla människor har en gräns för hur många nivåer och detaljer de kan ha kontroll över vid 
problemlösning. Utöver den oundvikliga svårigheten med en visst matematiskt problem kan 
elever uppleva ytterligare kognitiv belastning (dvs. tankesvårigheter) i materialen och 
verktygen de använder. Lärare bör minimera belastning som är oviktig för det aktuella 
studiemålet och inrikta elevernas aktivitet på ett tänkande som relaterar till det som eleverna 
skall lära sig (Sweller, 1988). Teknologi kan vara användbar i den mån som den fokuserar 
elevers tänkande på sätt som är relevanta, inte ovidkommande, för ämnet. 
 
Vad som är viktigt eller relevant beror på det matematiska temat och elevens ålder. På 
lågstadiet är det viktigt att lära sig räkna flytande. Att använda teknologi för att utföra detta 
tänkande  
åt eleven vore olämpligt. På mellan- och högstadiet har eleverna emellertid lärt sig bemästra 
aritmetik och bör fokusera på mer avancerade färdigheter och koncept. Räknestöd för detaljer 
av ringa betydelse för studiemålet kan då vara mycket värdefulla. 
 
Forskare har till exempel funnit att när räknare är tillgängliga för att avlasta detaljuträkningar 
kan läraren fokusera bättre på (Burrill et al., 2002; Ellington, 2003): 
 
 Mer realistiska eller viktigare problem. 
 Utforskning och logik med multipla representationer. 
 Utveckling av flexibla strategier. 
 Matematiska innebörder och koncept. 

 
Modern IKT hanterar inte enbart aritmetiska detaljer utan kan även hantera grafritning, 
omvandling av algebraiska uttryck, beräkning av geometriska egenskaper, med mera. 
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 Göra idéer gripbara 
 
Piaget upptäckte att barn först utvecklar idéer konkret och senare går vidare till abstraktioner 
(Piaget, 1970). Vid utformning av studiemiljöer är det ofta användbart att tillämpa denna 
princip omvänt: för att hjälpa elever att förstå en abstrakt idé, förse dem med fler gripbara 
visualiseringar. Det är exempelvis enklare att se hur variabeln m i f(x) = mx + c representerar 
en ändringshastighet när funktionen ritas och eleverna kan utforska sambandet mellan m och 
linjens gradient (lutning) (Roschelle et al., 2007). 
 
Även om ritningar på papper eller på svarta tavlan kan göra idéer gripbara misslyckas statiska 
ritningar ofta med att förmedla matematiska principer. Många elever tycker exempelvis att en 
triangel är en likbent triangel om den ser ut som en sådan, men förstår inte hur denna 
egenskap skall fastställas formellt.  
Med ett IKT-baserat geometriverktyg kan eleven ta tag i och dra ett hörn i den geometriska 
konstruktionen av en triangel och se hur den beter sig under transformationer. Att leka med 
denna gripbara bild kan förbereda eleven för att förstå det formella beviset som är mycket 
mer abstrakt. 
 
Forskare har funnit att när teknologi gör abstrakta idéer gripbara kan lärare lättare (Bransford, 
Brown, & Cocking, 1999; Roschelle et al., 2001;diSessa, 2001): 
 
 Bygga vidare på elevers tidigare kunskaper och färdigheter. 
 Framhäva sambanden mellan matematiska koncept. 
 Förbinda abstraktioner med företeelser i verkliga livet. 
 Förklara vanliga missförstånd. 
 Introducera mer avancerade idéer. 

 

Undervisa matematik bättre och undervisa bättre matematik 

 
Som beskrivits i andra forskningsrapporter i denna serie kan integration av teknologi i 
klassrummet förbättra undervisningen i matematik. Dessutom kan lärare använda teknologi 
för att introducera bättre matematik (Roschelle et al., 2000). Lärare kan exempelvis lägga 
mindre tid på att memorera fakta och utföra rutinmässiga beräkningar och mer tid på att 
utveckla idéer, utforska konsekvenser, motivera lösningar och förstå samband  
– "matematikens sanna hjärta" (Heid, 1988). Dessutom kan lärare introducera mer avancerade 
matematiska teman på ett tidigare stadium. Möjligheten att både undervisa matematik bättre 
och att undervisa bättre matematik bör vägas in i skolors teknologiplaner och i lärares 
professionella utveckling. 
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