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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka digitala 

verktyg som kan användas i matematikundervisningen, inom vilka områden de kan 

användas och på vilka sätt de digitala verktygen kan användas för att stödja elevers 

lärande av matematiken. Syftet är även att undersöka hur elever anser att digitala 

verktyg berör deras lärande i matematik. Studien baseras på intervju med två lärare, 

observationer av nämnda lärares lektioner och fokusgruppsamtal med elever närvarande 

på de observerade lektionerna. Resultatet visar att kompetensen är begränsad i 

användandet av digitala verktyg hos både elever och lärare vilket även påverkar hur stor 

del av undervisningen de digitala verktygen används. Däremot anser eleverna att en 

balansgång av användning med och utan digitala verktyg i matematikundervisningen 

ger möjlighet till djupare lärande. 
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1 Inledning  

Den digitala utvecklingen går ständigt framåt i samhället. Utveckling gör att tekniken 

idag används på de flesta ställen i vårt samhälle, däribland inom skolväsendet. Den 

ständiga utvecklingen har bland annat inneburit en revidering av skolans styrdokument 

och från och med sommaren 2018 kommer styrdokumenten att utökats och lägga större 

vikt vid användandet av digitala verktyg i undervisningen för eleverna på gymnasiet. I 

samband med denna revidering av styrdokumenten beslutade även regeringen 

(Regeringskansliet 2017) om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet där de 

lägger fokus på de tre områdena; digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig 

tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens 

möjligheter. Det övergripande målet med den nationella digitaliseringsstrategin är att 

barn och ungdomar ska få en likvärdig kompetens inom digital kunskap. För att uppnå 

denna likvärdiga kompetens inom digital kunskap krävs det flera delmål, däribland 

ytterligare kompetens för lärarna som ska arbeta med detta i sin undervisning samt 

resurser för att teknikens möjligheter ska utnyttjas på ett effektivt sätt och vara 

ändamålsenliga för undervisningen (Regeringskansliet 2017).    

I en studie av Murphy (2016) undersöks effekterna av att använda digitala 

verktyg i undervisningen genom en litteraturstudie. Ur studien framkom att eleverna 

måste vara engagerade i sitt lärande inom matematiken för att undervisningsmaterialet 

ska kunna främja elevens lärande. Detta innebär att lärare måste skapa 

undervisningssituationer som hjälper eleverna att förbli engagerade och motiverade för 

att främja lärandet i den matematik de lär sig. Ett sätt de nämner för att få eleverna 

engagerade i matematiken är att variera undervisningen och att just användningen av 

teknik kan bidra till detta (ibid). Även Lagrange (1999) och Godhe (2017) poängterar 

detta och menar att det är viktigt att utnyttja den tekniska utvecklingen då det finns 

möjlighet för eleverna att utveckla sitt lärande inom matematik då man kan få fler elever 

engagerade och motiverade genom bra tillämpningar av de digitala verktygen. Digitala 

verktyg bör däremot inte användas utan att verktyget har granskats kritiskt av personen 

som ska använda sig av verktyget och vad det leder till för lärande inom just det berörda 

området (Lagrange 1999;  Godhe 2017).  

Elever använder sig dagligen av digitala verktyg utanför skolan på sin fritid 

vilket gör att det ligger nära till hands för läraren att använda sig av dem i 

undervisningen. På grund av detta kan det leda till att eleverna känner en större 

verklighetsanknytning och variation i undervisningen (Näslundh 2010). Författaren 
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menar att verklighetsanknytningen i undervisningen kan bidra till att eleverna kommer 

ihåg innehållet från de undervisningstillfällen då de skiljer sig från den vardagliga och 

ordinarie undervisningen och ge ökad effekt för lärande (ibid).  

Ett mål med användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen är att 

sträva efter en utveckling av ämnet och elevernas lärande av matematiken. Därför är det 

viktigt att veta hur eleverna själva ser på användandet av digitala verktyg i 

undervisningen och att förstå sig på hur de anser att de lär sig bäst. Hur anser eleverna 

att de digitala verktygen kan hjälpa vid förståelse av matematiken? Och vad anser de att 

det är i användningen av de digitala verktygen som får eleverna att förstå matematik till 

skillnad från att inte använda sig av digitala verktyg?  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka lärares syn på vilka digitala verktyg som kan 

användas i matematikundervisningen på gymnasiet och på vilka sätt lärare motiverar 

användningen av de digitala verktygen i undervisningen. Syftet är även att undersöka 

elevers syn på denna användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. I 

denna undersökning utforskas om elever anser att de med hjälp av digitala verktyg kan 

uppnå ett mervärde av lärandet i jämförelse med undervisning utan användning av 

digitala verktyg. Syftet preciseras i nedanstående frågeställningar; 

 

 

● Vilka digitala verktyg kan utifrån ett lärarperspektiv användas i 

matematikundervisningen, inom vilka matematiska områden kan de användas 

för att stödja elevers lärande av matematiken och på vilka sätt kan de användas 

för att göra detta? 

 

● Hur anser eleverna att digitala verktyg kan användas för att främja deras lärande 

i matematik? 
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3 Disposition 
Studien inleds med en redogörelse för de centrala begrepp som kommer att användas i 

studien, avsnitt 4. Därefter kommer den teoretiska bakgrunden och den tidigare 

forskning, avsnitt 5 och 6, som ger stöd i analyseringen av studiens resultat. Efter det 

beskrivs studiens metod och det material som används i insamlingen av material, avsnitt 

7. Resultatet redovisas i det nästkommande avsnittet, avsnitt 8, och analyseringen av 

resultatet sker i kapitel 9. Studien avslutas med en diskussion om det som framkommit 

ur resultatet och om studiens material samt en reflektion kring möjliga framtida 

forskningsområden, i avsnitt 10.   
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4 Centrala begrepp 
Detta avsnitt kommer att behandla förklaringar av de begrepp som används i studien. 

Några centrala begrepp som kommer att användas i studien är digitala verktyg och 

programmen GeoGebra, Kunskapsmatrisen samt DigiExam. 

 

4.1 Digitala verktyg 

I studien kommer digitala verktyg att innebära de elektroniska hjälpmedel som kan 

användas i undervisningen eller utanför skolan. Dessa digitala verktyg innebär i 

undersökningen mobiltelefoner, datorer, surfplattor, miniräknare/grafritande räknare 

inklusive all medföljande mjukvara till dessa verktyg. De digitala verktygen kommer att 

ses utifrån begreppet affordances. Begreppet affordances beskriver Conole och Dyke 

(2004) som de egenskaper ett utvalt digitalt verktyg har och hur dessa egenskaper kan 

användas för vidare lärande. Ett verktyg kan till exempel inneha en mängd olika 

egenskaper men där ingen hjälper till ett vidare lärande och detta verktyg ses då, utifrån 

begreppet affordances, som ett verktyg som inte är användbart. 

Nedan beskrivs de tre program som används av informanterna i studien.  

 

4.1.1 GeoGebra 

GeoGebra är ett interaktivt verktyg som kan användas inom olika områden i 

matematiken, t.ex. geometri, algebra, funktioner, analys och statistik. GeoGebra kan 

även användas för att se matematik i 3D-format. Programmet kan både användas av 

lärare, som en hjälp vid demonstration, och av elever, vid olika typer av beräkningar 

och i alla undervisningsnivåer (GeoGebra 2017). Nedan visas i bild 1 ett exempel på hur 

GeoGebra kan användas inom området funktioner och i bild 2 visar på mängden av 

användningsområden i programmet; 
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Bild 1: GeoGebra 2017 

 

 
Bild 2: GeoGebra 2017 

 

 

4.1.2 Kunskapsmatrisen 

Kunskapsmatrisen är ett digitalt verktyg som syftar till att underlätta matematiklärares 

vardag och har som mål att uppnå ett bättre skolresultat (Kunskapsmatrisen 2017). 

Kunskapsmatrisen visar upp elevernas kunskaper inom olika områden och visar för 

både elev och lärare vad som behöver uppfyllas för att kunna nå upp till de olika 

betygsstegen. Om en elev har bra kunskap inom ett delmoment/område så kommer detta 

att vara grönmarkerat i kunskapsmatrisen, om det är gult behöver eleven mer träning 

och rött bör den öva mycket på just detta innehåll. Kunskapsmatrisen är kopplat direkt 

till fysiska läroböcker och för att eleven ska veta vad hen behöver kunna finns 

referenser till det delmoment som eleven behöver öva på i boken. I kunskapsmatrisen 

finns ett diagnos-test som låser datorn så att eleven inte kan arbeta med annat än just 
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provet. Nedan visas hur elevernas uppgifter bedöms i form av olika färger som beskrivs 

ovan;  

 

 

Bild 3: Kunskapsmatrisen 2017 

 

4.1.3 DigiExam 

DigiExam är ett verktyg där lärare tillåts skapa prov digitalt som sedan elever får 

möjlighet att lösa genom sina datorer. Företaget marknadsför programmet som positivt 

för både lärare, skolan och elever. Fördelen för lärare är bland annat att arbetstiden för 

prov minskar och att de har allt sitt arbete på en plats. För eleverna är fördelarna bland 

annat att programmet innehåller ritverktyg och stavningskontroll. Precis som 

Kunskapsmatrisen så låser datorn övrig användning utöver programmet (DigiExam). 

För att visa hur DigiExam ser ut för eleverna illustreras detta nedan i form av en bild; 



  
 

8 

 

Bild 4: DigiExam 2017 
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5 Teori och bakgrund 
Detta kapitel behandlar de teorier och den bakgrund som ligger till grund för studien 

utifrån det syfte och de frågeställningar studien har som utgångspunkt. Inledningsvis tas 

olika aspekter av lärande i allmänhet upp för att sedan komma in på lärande i specifikt 

matematik genom användandet av digitala verktyg. Avslutningsvis behandlas skolans 

politiska styrning framförallt genom styrdokument och dess ideologiska styrning genom 

forskares åsikter om lärande och undervisning.  

 

5.1 Lärande 

Beers (2006) menar att i och med den tekniska utvecklingen är det lärandet som sker 

baserat på kritiskt tänkande, problemlösning och resonemangsförmåga det viktigaste. 

Författaren lyfter vidare fram att forskning kring ämnet lärande har förändrats betydligt 

genom en användning av olika tekniker för att läsa av hjärnaktivitet. Forskning av 

lärande, menar Beers (2006), har identifierat olika typer av nyckelfaktorer till lärande. 

De fyra nyckelfaktorer han lyfter fram är kognition, metakognition och feedback, 

motivation samt individuella och sociala faktorer. Nyckelfaktorerna till lärande, vilka i 

viss utsträckning samverkar med varandra, förklaras mer utförligt nedan. 

 

5.1.1 Kognition 

Med kognition menar Beers (2006) att man lär sig med hjälp av den kunskap man redan 

har, det vill säga att bygga kunskap kring individens variabler. Med individens variabler 

menas att eleven redan innan har med sig kunskaper och uppfattningar kring hur saker 

och ting verkar och ter sig. Detta i sin tur bidrar till att elever har olika sätt att t.ex. 

resonera, lösa problem och komma ihåg saker. Att sedan använda sig av dessa variabler 

genom modifiering eller verifiering menar Beers (2006) ger möjlighet till att skapa ny 

kunskap. 

Beers förklaring på kognition går att koppla till den utvecklingsteori som Piaget 

inom kognitivismen kom fram till i början av 1900-talet. Med den menar han att vi lär 

oss genom assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att man tar in ny 

information och införlivar den med redan förekommande kunskap, som man som 

individ sedan tidigare kategoriserat i kognitiva scheman. Han menar på så sätt att för att 

en individ ska kunna förstå någonting måste individen assimilera den nya informationen 

till det den redan vet. Ackommodation i sin tur innebär att den nya erfarenheten som 

individen är med om gör att individens sätt att tänka och agera förändras. Detta är på 
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grund av den kognitiva konflikt som uppstår och medför att individens beteende och sätt 

att tänka i dessa sammanhang kan bli tvungna att ändras (Säljö 2017).    

  

5.1.2 Metakognition och feedback 

Med metakognition menar Beers (2006) att det är viktigt för individen att ha insikt i sitt 

eget lärande. Även Bransford, Brown och Cockin (1999) förklarar metakognition på 

liknande sätt och menar därtill att det är en individs sätt att utvärdera och förstå sina 

egna kunskaper. Författarna framhåller att metakognition, kunskap om sina egna 

egenskaper/kunskaper, är viktigt för att kunna organisera sitt eget lärande. Att 

organisera sitt lärande kräver att man har kunskap om sina styrkor och svagheter och 

utifrån detta planerar och korrigerar sitt lärande (ibid). Chekwa, McFadden, Divine och 

Dorius (2015) menar att om eleverna besitter en hög metakognitiv förmåga kan detta 

leda till att de förbättrar sina akademiska prestationer. Författarna menar vidare att det 

därför är viktigt för lärare att träna sina elever i hur de utvecklar sin metakognitiva 

förmåga och lär dem använda sig av den i sitt lärande (ibid).  

Feedback i sin tur menar Bransford, Brown och Cockin (1999) är viktigt för att 

individerna ska få reflektera över sina kunskaper. Författarna menar att feedback är en 

av nyckelfaktorerna till att individer ska ges möjlighet till ytterligare lärande. För att 

feedbacken som ges eleverna ska vara användbar i deras fortsatta lärande måste 

eleverna vara införstådda i när, hur och var de ska använda den nya informationen. 

Dock poängterar författarna att feedback inte som enskild faktor ger tillgång till lärande, 

utan måste kombineras med tidigare och ny kunskap för att skapa mening (ibid).  

 

5.1.3 Motivation 

Den tredje faktorn till lärande menar Beers (2006) är motivation. Motivation hos en elev 

finns i flera olika skepnader. Sådana skepnader kan enligt Beers (2006) klassificeras 

som inre och yttre faktorer för motivation. Ahl (2004) förklarar den inre motivationen 

som den motivation som baseras på människors behov av kompetens och oberoende. 

Den innebär att en individ med inre motivation känner att hen själv väljer vad hen gör 

och har full kontroll över det som görs. Den yttre motivationen förklarar författaren 

istället som något som inte kommer ifrån individen själv utan istället från andra 

människor i ens omgivning. Exempel på detta kan vara belöningar och straff eller de 

sociala normerna som finns i samhället (ibid). Ryan och Deci (2000) menar att båda 

formerna av motivation är viktiga, men poängterar att det oftast är den yttre 
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motivationen som driver individen framåt då samhället och dess normer efter 

barndomen begränsar den inre motivationsfaktorn. Ett exempel på detta är skolan, där 

den inre motivationen tenderar att bli svagare efterhand som kurserna blir mer 

avancerade och den yttre motivationen stärks då elever drivs av att klara kurserna (ibid).  

 

5.1.4 Individuella och sociala faktorer 

Den fjärde och sista kategorin som Beers (2006) tar upp är de individuella och sociala 

faktorerna som påverkar elever i deras lärande. Dessa faktorer beskrivs som lärande inte 

bara utifrån eleven själv utan även via samspelet mellan eleven och andra individer i 

klassrummet.  

En individuell faktor som Beers (2006) skriver om i sin bok är kognitiva 

utmaningar. För att kunskap ska kunna utvecklas ska rätt typ av nivå på utmaningarna 

ges eleverna genom varierad undervisning. Om uppgiften är för svår eller för lätt för 

eleven skriver författaren att eleven kan tappa fokus och tycka att undervisningen är 

omotiverande (ibid). Detta går att koppla till Vygotskijs idé om den proximala 

utvecklingszonen där han menar att vid lärande har vi nya kunskaper och färdigheter 

inom nära räckhåll. Detta gör att uppgiften som eleven får inte bör vara för lätt eftersom 

det inte leder till utveckling hos eleven, däremot ska uppgifterna inte heller vara för 

svåra då detta kan ligga utanför den utvecklingszon som Vygotskij menar innebär en 

utveckling för eleven i dess lärande (Säljö 2017). För att en kunskapsutveckling ska 

kunna ske menar Beers (2006) att det ska vara uppgifter av varierande svårighetsgrad så 

att elever både får lyckas och utmanas under undervisningen. En annan faktor inom det 

individuella är elevens sökande efter relevans och mening i de uppgifter som de gör. 

Författaren menar att relevansen i de uppgifter som eleven gör är viktig då han anser att 

om eleven får relevans i uppgiften så ges eleven en större möjlighet att bemästra denna 

kunskap. Meningsfullhet är i sin tur om de behöver använda sig av denna kunskap i 

praktiken (ibid). 

 

5.2 Lärande i matematik 

Jönsson, Lingefjärd, Svingby och Riesbeck (2011) och Duval (2006) förklarar att en 

viktig aspekt av matematiken är att kunna behärska de olika representationsformer som 

finns inom matematiken för att få en djupare förståelse. Jönsson et. al (2011) förklarar 

vidare att representation innebär ett återskapande av ett begrepp. De olika 

representationsformer som de syftar på är fysiskt, bildligt/grafiskt, verbalt, numeriskt 
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och symboliskt. Att kunna gå mellan de olika representationsformerna innebär enligt 

författarna att man får en rikare begreppskunskap då man kan beskriva samma sak på 

flera olika sätt. Författarna ger exemplet grafen och menar att den kan beskrivas med 

hjälp av papper och penna, grafritande räknare eller med dator, vilket då gör att man på 

olika sätt kan få grafen förklarad. Även Ainsworth (2006) menar att användandet av 

flera representationsformer kan ge ett effektivt lärande då representationsformerna 

kompletterar varandra och ger eleverna möjlighet att förvärva nya kunskaper. 

Författaren menar att elevernas förmåga att kunna konstruera och växla mellan de olika 

representationerna är grundläggande för deras lärande. Jönsson et. al (2011) menar att 

de digitala verktyg som finns tillgängliga i matematikundervisningen bidrar till att 

eleverna har tillgång till nya uttrycksformer och även en utökad möjlighet till att 

använda de olika representationsformerna. Författarna menar vidare att de digitala 

resurserna inte ersätter de grundläggande matematiska färdigheterna, utan kan istället 

användas för att öka referensramarna hos eleverna och för att få dem att se nya samband 

inom matematiken (ibid). 

Ett annat perspektiv på lärande inom matematiken menar Sfard och Cobb 

(2014) är att lärande i matematik sker i kommunikation. Denna kommunikation menar 

forskaren inte behöver ske i en direkt kommunikation mellan två individer utan kan 

även ske under en metakognitiv process där eleven, under arbetande med ett material, 

kan utvärdera vad, hur och varför vissa saker sker på ett visst sätt. Det kognitiva 

schemat/elevers uppfattningar verifieras eller förändras under kommunikation och ett 

tillfälle för lärande sker. Även Kazak, Wegerif och Fujita (2015) poängterar den 

dialogiska aspekten för lärande i matematik och menar att reflektion och medvetenhet 

kring sitt lärande i matematik kan ses ur ett dialogiskt perspektiv, där individen för en 

inre dialog mellan sig själv och matematiken. Vidare menar forskarna att en högre 

mental process hos individen i dess lärande sker vid införandet av digitala verktyg och 

symboler. Detta då en “bredare” diskussion kan ske på grund av att flera olika 

representationsformer redovisas och behandlas i reflektionen och medvetenheten (ibid). 

 

5.3 Politisk och ideologisk påverkan på skolan 

Detta avsnitt kommer att behandla den utveckling som skett i användandet av digitala 

verktyg i skolan, de styrdokument som gymnasieskolan arbetar efter, Lgy11, och den 

reviderade versionen av dem som kommer att träda i kraft 2018-06-30 där de största 

ändringarna gäller användningen av digitala verktyg i undervisningen. Därefter kommer 
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olika forskares åsikter att tas upp gällande digitala verktyg i skolan om bland annat 

lärarens roll samt fördelar med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen.  

 

5.3.1 Utveckling av IT-användning inom skolan 

Skolverket har fått i uppdrag från regeringen att följa utvecklingen av IT-användningen 

och IT-kompetensen i förskolan, skolan samt vuxenutbildningen. De senaste två 

uppföljningarna visar på varierande förändringar som gjorts, på både mer eller mindre 

fördelaktigt sätt. Skolverket (2013) menar att skillnader inom IT-området mellan 2008 

och 2012 är att tillgången till datorer har förbättrats för både lärare och elever i skolan 

samt att kommunikationen mellan skola och hem har ändrats till att istället ske via 

tekniken. En annan förändring är att behovet av kompetensutveckling istället inneburit 

större behov av IT som pedagogiskt verktyg (Skolverket 2013). Den senaste 

uppföljningen, mellan åren 2012 och 2015, visar på en ytterligare tillgång till datorer för 

lärarna och eleverna, men att även surfplattan fått ett genombrott inom 

skolverksamheten. En annan förändring är att skoluppgifter blivit mer och mer bundna 

till IT för eleverna. Uppföljningen visar även att det ämne där IT används minst i skolan 

är inom matematikämnet. Även om IT-användningen ökar även där så används det 

fortfarande mindre än i de andra skolämnena och speciellt ovanligt är det att elever får 

använda sig av det till de olika skoluppgifterna i matematiken. 2015 visade det likaså att 

lärarna kände ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling inom IT (Skolverket 

2016).  

 

5.3.2 Styrdokumenten 

Det gällande styrdokumentet för gymnasieskolan, Lgy11, har fått en reviderad version 

(Skolverket 2017a). Det som ändrats i styrdokumentet är skolans uppdrag inom digital 

kompetens där de bland annat skriver;   

 

“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 2017a:3) 

 

De fortsätter sedan att precisera lärarens nya uppdrag som innebär att läraren ska 

planera och genomföra sitt arbete på ett sätt som gör att eleven får möjlighet att använda 

sig av digitala verktyg för att främja sin kunskapsutveckling. Något som därför också 
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ändrats i styrdokumenten är det arbete med normer och värden som alla i skolan bör 

arbeta utifrån, som innebär att man nu måste vara extra uppmärksam med de risker som 

tillkommer med den expanderade digitaliseringen i skolverksamheten (Skolverket 

2017a). 

I den reviderade versionen har även tillägg inom respektive ämnen gjorts. Inom 

matematikämnet förtydligas ämnets syfte genom att eleverna nu inte endast ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala hjälpmedel i matematiken, utan 

anledningen till att de ska göra detta är för att kunna lösa matematiska problem och 

samtidigt fördjupa sitt matematikkunnande. Inom de olika kurserna i matematik på 

gymnasiet läggs även till att digitala verktyg ska användas inom fler av de centrala 

innehåll som kurserna ska behandla. Även programmering och kalkylprogram har lagts 

till inom flera av de centrala innehåll som ska behandlas inom kurserna (Skolverket 

2017b). Mer specifikt vad som ändrats i vardera kurs preciseras nedan. Det i citaten som 

är understruket är det som tillkommit och det som är överstruket i citaten är borttaget; 

 

Matematik 1a, 1b och 1c  

De centrala innehåll i matematikkurserna 1a, 1b och 1c som ändrats med avseende på 

användningen av digitala verktyg är “Taluppfattning, aritmetik och algebra”, “Samband 

och förändring” och “Problemlösning”. Där har de bland annat lagt till att elever vid 

räkning av algebraiska uttryck och linjära ekvationer ska kunna göra detta både med och 

utan digitala verktyg. Det första citatet är från kursen Matematik 1a och det andra citatet 

är från kurserna Matematik 1a, 1b och 1c;  

 

“Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt 

metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.” 

(Skolverket 2017b) 

 

“Strategier för matematisk problemlösning inklusive användningmodellering av olika 

situationer, såväl med som utan digitala medier och verktyg.” (Skolverket 2017b)  

 

 

Matematik 2a, 2b och 2c 

Även i kurserna matematik 2a, 2b och 2c har det reviderats inom de centrala innehållen 

“Taluppfattning, aritmetik och algebra”, “Samband och förändring” och 

“Problemlösning”, men kurserna 2b och 2c har även ändrats inom “Sannolikhet och 

statistik”. Nedan följer exempel på ändringar med avseende på digitala verktyg inom 

“Sannolikhet och statistik”. Båda citaten är hämtade från kurserna Matematik 2b och 2c; 
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“Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från 

undersökningar, inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.” (Skolverket 

2017b) 

 

“Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive 

standardavvikelse, med digitala verktyg.”  (Skolverket 2017b)  

 

 

Matematik 3b och 3c 

I matematikkurserna 3b och 3c på gymnasiet har det tillkommit ändringar om de 

digitala verktygen inom “Algebra”/”Aritmetik, algebra och geometri”, “Samband och 

förändring” och “Problemlösning”, där “Samband och förändring” har fått de flesta 

revideringarna. Bland annat inom räkning på derivata och integraler har det tillkommit 

att detta ska göras både med och utan digitala verktyg. De båda citaten är hämtade från 

kurserna Matematik 3b och 3c;  

 

“Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en 

funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.”  

(Skolverket 2017b) 

 

“Bestämning av enkla integraler såväl med som utan digitala verktyg i 

tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.”  (Skolverket 2017b) 

 

Matematik 4, 5 och Specialisering 

I kursen Matematik 4 är den största förändringen i de reviderade dokumenten inom 

“Aritmetik, algebra och geometri”, medan det i Matematik 5 främst är ändringar inom 

“Diskret matematik” och “Problemlösning” och inom “Problemlösning” i 

matematikkursen Specialisering. Några exempel på ändringarna kommer i följande citat 

från den reviderade versionen av ämnesplanen i matematik. De två första citaten är 

hämtade från kurserna Matematik 4, det tredje är från kursen Matematik 5 och det sista 

kommer ifrån kursen Matematik Specialisering;  

 

“Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive 

rektangulär och polär form, såväl med som utan digitala verktyg.”  (Skolverket 

2017b) 

 

“Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer, såväl med 

som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.”  (Skolverket 2017b) 
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“Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer, såväl med som 

utan digitala verktyg, samt motivering av metodernas giltighet.” (Skolverket 2017b) 

 

“Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika 

problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar 

i dessa situationer samt digitala verktygs möjligheter och begränsningar vid 

problemlösning.”  (Skolverket 2017b) 

 

Som citaten påvisar så har alla matematikkurserna på gymnasiet blivit korrigerade i 

form av tillägg av digitala verktyg i flera av de centrala innehållen.  

 

5.3.3 Forskares åsikter om digitala verktyg i skolan 

Enligt styrdokumenten ska eleverna “ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

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

områden där matematikkunnandet kan användas” (Skolverket 2017b). Dock menar 

Jönsson, Lingefjärd & Mehanovic (2010) att matematiklärare i allmänhet inte arbetar i 

stor utsträckning med olika typer av digitala verktyg i sin undervisning. En lärares 

inställning till digitala verktyg och föreställning om vad som är god undervisning är 

någonting som påverkar om användningen av digitala verktyg fungerar och har ett 

mervärde till undervisningen. För att digitala verktyg ska kunna ses som ett tillskott i 

undervisningen menar forskarna vidare att eleverna ska kunna överföra de resultat och 

tolkningar som sker i olika medium och sedan använda sig av dem. För att eleverna ska 

kunna göra detta är det lärarens roll att ha en god kunskap kring de digitala verktyg som 

används. Forskarna menar att lärare måste ges god tid till både utvecklandet av praktisk 

och teoretisk kunskap kring användande av digitala hjälpmedel för att kunna använda 

sig av dem på ett “effektivt sätt”.  

Genom användning av tekniska hjälpmedel i undervisningen menar Jönsson, 

Lingefjärd och Mehanovic (2010) utifrån sin forskning att både ökad motivation och 

förståelse kopplat till matematiken ökar. Användningen av olika digitala hjälpmedel 

anser forskarna hjälper eleverna få en ny dimension av matematiken. Med t.ex. en 

grafritande räknare säger forskarna att kunskaperna kring grafer och funktioner får ett 

annat djup än om de inte hade använt sig av det. På samma sätt kan olika typer av 

datorprogram både hjälpa eleverna att analysera data och ge eleverna möjlighet att få 

olika problem förklarade genom olika representationsformer. Dessa skilda 

förklaringsmodeller hjälper eleverna på så vis att de kan attackera problemet ifrån en 

annan synvinkel (ibid). 
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6 Tidigare forskning 

Denna del av studien kommer att behandla den forskning som är relevant i förhållande 

till det syfte och de frågeställning som studien har. Den tidigare forskningen som lyfts 

fram lägger fokus på både användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen 

(6.1) och lärare och elevers syn på digitala verktyg i matematikundervisningen (6.2). 

Det första avsnittet, 6.1, är riktat mot den första frågeställningen och det andra avsnittet, 

6.2, är riktat mot den andra frågeställningen.   

 

6.1 Användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen 

Galbraith, Geiger, Goos och Renshaw (2003) genomförde en treårig longitudinell studie 

om de digitala verktygens roll i elevers lärande av matematik. Studien baseras på 

observationer, intervjuer, inspelade ljud- och videofilmer samt enkäter om elevernas 

attityder kring digitala verktyg i matematikundervisningen. Det insamlade materialet 

delades in i fyra kategorier för användning av digitala verktyg i undervisningen; teknik 

som mästare, teknik som tjänare, teknik som partner och teknik som förlängning av 

jaget. Den första kategorin, teknik som mästare, innebär att lärare och elever kan känna 

sig obekväma inför användandet av digitala verktyg i undervisningen. Detta kan vara en 

följd av begränsad teknisk kompetens eller begränsad matematisk förmåga, vilket kan 

leda till att svårigheter uppstår i kombinationen teknik och matematik. Den andra 

kategorin, teknik som tjänare, innebär att man använder sig av det digitala som en 

ersättare till beräkningar med papper och penna. Tekniken kompletterar på så sätt 

undervisningen men förändrar inte verksamheten i klassrummet. Den tredje kategorin, 

teknik som partner, går ut på att eleverna får en större resursbank till sitt lärande inom 

matematik. Detta i form av bredare tillgång till ytterligare uppgifter att ta sig an och 

även ett kompletterande sätt för eleverna att arbeta med deras befintliga uppgifter för att 

öka lärandet hos de starka studenterna. Den fjärde och sista kategorin, teknik som 

förlängning av jaget, innebär användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen som en naturlig del av både den matematiska och 

pedagogiska aspekten. Utifrån studien menar forskarna att de olika sätten att använda 

sig av teknik i sin undervisning kan innebära olika vinning för både lärare och elever. 

Därför anser forskarna att lärare bör basera sitt användande av digitala verktyg i 

undervisningen på det mål de vill uppnå och på ett sätt som gör att eleverna vinner på 
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användandet av digitala verktyg i undervisningen jämfört med undervisning utan 

digitala verktyg (Galbraith et. al. 2003). 

I en studie gjord av Drijvers (2013) undersöks vilken potential digitala verktyg 

har i matematikundervisningen och vilka avgörande faktorer som finns för att de 

digitala verktygen ska fungera i lärandet. Undersökningen utgår ifrån sex ledande 

studier inom området och fokuserar på de avgörande framgångsfaktorer som går att 

identifiera i studierna. Resultatet visar på de tre faktorerna design, lärarens roll och det 

pedagogiska sammanhanget som avgörande i frågan. Den design som poängteras ovan 

är design indelat i tre sammanhängande nivåer; design av den digitala tekniken, design 

och utformning av uppgifter och aktiviteter samt den pedagogiska designen av 

lektionerna. Lärarens roll innebär att läraren bör organisera och utvärdera sin 

undervisning med de digitala verktygen. Exempel på detta är att utvärdera sin digitala 

undervisning och ställa det i jämförelse med undervisning där eleverna använder papper 

och penna. Den tredje faktorn, det pedagogiska sammanhanget, innebär bland annat att 

de digitala verktygen integreras i undervisningen på ett genomtänkt sätt. Det 

pedagogiska sammanhanget kan i sin tur leda till att elevernas studiemotivation och 

engagemang till matematiken ökar  (Drijvers 2013). Den tredje faktorn, det pedagogiska 

sammanhanget, går att koppla till begreppet orkestrering. Sollervall, Ryan, Helenius 

och Lingefjärd (2016) menar att orkestrering innebär att undervisningen utgår ifrån både 

en genomtänkt förberedelse av det material och de uppgifter som ska användas på 

lektionen samt en väl genomförd plan för hur undervisningen ska gå till. Speciellt inom 

ramen för undervisning med digitala verktyg krävs väl genomtänkta förberedelser av det 

verktyg som ska användas och på vilket sätt det ska användas under lektionen. Detta på 

grund av att de digitala verktygen oftast inte är lika bekanta för lärare och elever som 

traditionella verktyg är (ibid). 

 

6.2 Lärares och elevers syn på digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

Markkanen (2014) undersöker i sin avhandling relationen mellan lärare, elever och 

teknik i matematikundervisningen samt vilka strategier läraren kan använda för att lyfta 

fram matematiken genom teknik. De forskningsfrågor han utgår ifrån behandlar 

elevernas upplevelser av teknik i undervisningen och vilken syn läraren har på 

teknikanvändandet i matematikundervisningen. Studien genomfördes i form av 

elevtester, observationer, intervju av läraren och fokusgruppsamtal med eleverna under 
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en period på fem veckor. Studien visar att eleverna anser sig få bättre förståelse för 

matematiken genom användningen av teknik i lärandet och att det även skapar en 

effektivare undervisning då all genomgång är förberedd av läraren tidigare så att ingen 

tid behöver gå åt till att skriva på tavlan.  Eleverna ser även en fördel med att använda 

sig av teknik i matematikundervisningen då det skapar ett samspel mellan lärare och 

elever. Eleverna poängterar även fördelen med att komplettera den tekniskt baserade 

undervisningen med användandet av fysiskt material. Detta på grund av att fysiskt 

material kan underlätta förståelsen ytterligare. Läraren i studien ser teknik i 

matematikundervisning som ett kompletterande hjälpmedel för att underlätta för 

elevernas förståelse. Hen påpekar däremot att tekniken inte kan göra arbetet själv utan 

att man som lärare måste ha ideér och tankar till sin undervisning för att sedan ta in 

tekniken som ett stöd som även kan göra det mer intressant för eleverna. Även läraren 

tar upp fysiskt material som ett välbehövligt komplement till tekniken. Läraren ser även 

en del negativa aspekter med tekniken i undervisningen och menar att det höga tempot 

inte alltid är en fördel för alla elever, utan kan påverka de elever som inte hänger med 

negativt. Även den tid det tar att förbereda tekniken inför ett undervisningsmoment ser 

läraren som en nackdel och betonar vikten av anpassad tid samt utbildning inom 

området för lärare (Markkanen 2014).  

Galbraith, Geiger, Goos och Renshaw (2001) beskriver en studie om elevers 

attityder till användningen av teknik i matematikinlärningen. Studien gjordes i form av 

en flerårig studie i Australien bestående av observationer, regelbundna intervjuer och 

enkäter som delades ut till eleverna i början samt slutet av varje termin. Eleverna som 

medverkade i studien läser år 11 och 12. Det som forskarna intresserade sig för var hur 

eleverna ansåg att tekniken ökade deras förståelse för matematiken, hur forskarna ansåg 

att lärarens roll ändrades vid användning av teknik i undervisningen samt lärarnas 

attityder till teknikanvändningen. Studien visar att eleverna främst ser användningen av 

teknik som en ytterligare tillgång till den matematiska inlärningen, som ett sätt att utöka 

den befintliga matematiska kompetensen och som ett komplement till den vanliga 

räkningen med papper och penna. De värderar även tekniken i inlärningen som positiv 

och ser en fördel med det stöd som den kan erbjuda vid problemlösningar (Galbraith, 

Geiger, Goos och Renshaw 2001).  

I en annan studie som undersöker lärares åsikter om digitala verktyg i 

matematikundervisningen är en som forskarna Keong, Horani & Daniel (2005) gjort. 

Denna studie gjorde de utifrån de resultat som framkom ur en undersökning av “The 
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Malaysian Ministry of Education” där de granskat användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Informanterna i undersökningen var verksamma lärare och 

den insamlingsmetod de använde sig av var en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen var indelad i olika områden; hur de använder sig av digitala 

hjälpmedel, vilka erfarenheter de har av det, hur mycket de använde digitala hjälpmedel 

i sin undervisning och problematik de såg med den digitala användningen verktyg i 

matematikundervisningen. Undersökningen visar att lärarna i låg utsträckning använde 

sig av digitala verktyg i sin undervisning, vilket berodde på olika former av negativa 

aspekter de ansåg att det hade. De problematiska aspekter som framkom ur 

undersökningen var; brist på tid för att använda digitala verktyg, för få 

lärarutbildningstillfällen inom digital användning i undervisningen, brist i tekniskt stöd 

för IKT-projekt, brist i kunskapen om att förbättra läroplanen med IKT, svårigheten 

med att använda olika digitala verktyg under en lektion och bristen av tillgången av 

digitala verktyg hos eleverna (Keong et. al. 2005).  
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7 Metod och material 
Följande kapitel kommer att beskriva de metoder som använts och på vilka sätt 

materialen är uppbyggda. Även urval och etiska överväganden för studien redovisas i 

detta kapitel. Avslutningsvis följer en förklaring på hur det insamlade materialet 

bearbetats och analyserats.  

 

7.1 Kvalitativ studie, fokusgrupp och observation 

Kvale (1997) förklarar att det finns två olika typer av forskningsmetoder och de är 

kvalitativa samt kvantitativa metoder. Dessa två metoder bör väljas utifrån vilka 

forskningsfrågor som används i undersökningen. I denna studie har den kvalitativa 

metoden används. För att undersöka elevers uppfattningar kring hur användandet av 

digitala verktyg i undervisningen påverkar deras lärande inom matematik har 

fokusgruppsamtal och observation valts. För att också få svar på vilka digitala verktyg 

som används och hur de används i undervisningen, utfördes en kort intervju med 

respektive lärare innan första observationen. 

Observation kan enligt Denscombe (2016) delas in i de två kategorierna 

systematisk- och deltagande observation. Den systematiska observationen är en form av 

strukturerad observation där man studerar informanternas interaktion i sin naturliga 

miljö. En central punkt i denna form av observation är det observationsschema som 

forskaren använder sig av för att på ett systematiskt sätt avlägsna de psykologiska 

faktorer som kan påverka den enskilda forskarens uppfattning av situationen 

(Denscombe 2016). Den systematiska observationen är den form av observation som 

använts i denna studie, då den skett under elevernas ordinarie lektionstid och utgått ifrån 

ett observationsschema innehållande centrala aspekter som skulle undersökas. 

Denscombe (2016) nämner några ytterligare fördelar med denna typ av 

insamlingsmetod. En är att forskaren noterar vad som faktiskt händer i en situation och 

inte enbart vad informanter påstår händer samt den effektivitet det innebär att samla in 

en stor mängd data under relativt kort tid.  

Denscombe (2016) förklarar fokusgruppsamtal som en insamlingsmetod som 

används för att undersöka attityder och uppfattningar hos informanter inom ett specifikt 

ämnesområde. Det som skiljer fokusgruppsamtal från andra varianter av intervjuer är att 

gruppdiskussionen har ett fokus som diskuteras utifrån deltagare med liknande 

erfarenheter, forskaren underlättar diskussionen istället för att leda den och speciellt 
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läggs vikt vid att gruppdynamiken ska fungera bra för att få fram tillräcklig information. 

Vid god gruppdynamik underlättar informanternas förmåga att vara delaktiga och 

reflektera över sina egna samt de andras synpunkter, vilket inte i samma utsträckning 

sker vid individuella intervjuer. Författaren menar vidare att den största fördelen med 

användningen av fokusgruppsamtal är att resonemang och bakomliggande orsaker även 

framkommer, vilket innebär att forskaren inte bara får en inblick i vad informanterna 

tänker utan även varför de har de tankarna (ibid).  Greenbaum (1998) lyfter i sin bok 

fram att det finns flera olika typer av fokusgruppsamtal och menar att beroende på 

studiens syfte finns det för- och nackdelar med var och en av dessa. De olika grupper 

som lyfts fram är; helgrupp, minigrupp och telefongrupp. Den typ av grupp som använts 

i denna studie är minigrupp. Minigruppen är konstruerad på så sätt att cirka 4-6 personer 

medverkar i samtalet, vilket enligt Greenbaum (1998) innebär att varje individ får större 

talutrymme än vid helgruppssamtal.  

 

7.2 Urval 
Urvalet som ligger till grund för studien är gjort utifrån ett så kallat kriterieurval (Dalen 

2015). De kriterier som använts för att just dessa skolor skulle vara med i studien var att 

de använde sig av digitala verktyg i sin undervisning av matematik. Ett annat kriterium 

som ställdes när studien gjordes var att eleverna i undersökningen gick andra eller tredje 

året på gymnasiet på grund av att det är de elever på gymnasiet som har mest erfarenhet 

av skolan och matematikundervisning. Utifrån tidsperspektivet, som är en begränsande 

faktor, valdes två skolor ut där totalt fem observationer och tre fokusgruppsamtal 

genomförts med fyra elever i varje grupp. De två skolorna som valdes är våra respektive 

vfu-skolor där vi har kunskap om att både lärare och elever stämmer in på våra båda 

kriterier. Med anledning av detta kan man även se valet av urval som ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) förklarar bekvämlighetsurvalet som ett urval 

som bygger på forskarnas bekvämlighet, dvs. de använder informanter som finns nära 

till hands. Då vi valt våra två vfu-skolor placerade på olika orter ger detta ett bredare 

spektra på ämnet. Fokusgruppernas urval är ett, som Statistiska Centralbyrån (2008) 

beskriver det, flerstegs klusterurval. Detta då elever i den svenska skolan består av ett 

kluster som sedan kan delas in i mindre kluster ner till de fokusgrupper som på förhand 

är konstruerade av läraren. 
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7.3 Observation 

Observationerna i undersökningen har för avsikt att se elever i en verklig 

undervisningsmiljö och få en djupare förståelse för hur elever interagerar med 

lektionsinnehållet och de digitala verktyg som används i undervisningen. Det skapar 

även en djupare insikt i om och hur elever agerar i avgörande händelser för deras vidare 

lärande av matematik. Att använda sig av observationen som en del i 

bakgrundsinformationen till fokusgruppsamtalen ger även ett djup där både informant 

och forskare har punkter att ta fasta på under samtalet. Ett observationstillfälle kan 

betraktas i förhållande till en mängd olika aspekter och det är omöjligt att observera 

allihopa (Denscombe 2016). För att underlätta observationerna har ett 

observationsschema bestående av ett urval aspekter skapats (se Bilaga 1), vilket gjorts 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

7.4 Fokusgruppsamtal 

De tre inledande frågorna i vårt fokusgruppsamtal har konstruerats på så sätt att de 

bygger upp en bakgrundsinformation till de resterande frågorna. De fyller också 

funktionen att lätta upp eleverna för att vara redo för de frågor som har ett större värde 

för studien. De frågor som är efterföljande de tre första är uppbyggda på så sätt att de 

svarar mot de frågeställningar och det syfte som studien har för avsikt att undersöka. 

Frågorna i fokusgruppsamtalet (se Bilaga 2) är, som Dalen (2015) och Denscombe 

(2016) skriver, semi- eller halvstrukturerade där frågorna är konstruerade på mer eller 

mindre öppna sätt där informanterna tillåts diskutera sinsemellan och inte hålla sig strikt 

till de formulerade frågorna samt att det finns ett utrymme för följdfrågor.  

 

7.5 Etiska överväganden 

Studien grundar sig på de fyra etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (1990) 

anser ska följas inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De etiska 

överväganden som tas upp är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och finns till för att skydda individerna som 

deltar i studien.  De fyra kraven innebär att informanterna i studien innan deltagandet 

fick ta del av studiens syfte, att medverkan i studien var helt och hållet frivillig för de 

som tillfrågas samt att de även fick avbryta studien när som helst under insamlingens 

gång. Detta fick informanterna i vår studie ta del av innan insamlingsprocessens början i 
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form av det följebrev de fick tilldelat sig. Kraven går även ut på att informanterna i 

studien är helt anonyma vilket gör att ingen utomstående kan identifiera de 

medverkande samt att materialet till studien endast får användas till den aktuella studien 

och i det syfte som presenterats, vilket även förklaras för informanterna i följebrevet. 

Ovanstående krav förtydligades ytterligare en gång för informanterna innan 

fokusgruppsamtalen inleddes.  

 

7.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två olika sätt att utvärdera sitt forskningsarbete på. Validitet 

visar om studien verkligen mäter det som ska mätas och reliabilitet är tillförlitligheten i 

det insamlade materialet (Bryman 2012).  

Dalen (2015) delar upp validitet i fyra olika undergrupper; Validitet i 

forskarrollen, validitet i forskningsplanen som är kopplat till urval och metodik, 

validitet i datamaterialet samt validitet i tolkningar och analytiska angreppssätt. Med 

validiteten i forskarrollen menar författaren att forskaren ska vara objektiv i förhållande 

till det objekt som ska utforskas för att få en så bred bild som möjligt. Då detta arbete 

utförts av två olika individer är det lättare att ställa sig objektiv gentemot den andras 

resultat i både observation- och intervjusituationer, vilket vi menar stärker objektiviteten 

i studien. Författaren beskriver också att för att få validitet i forskarrollen behöver frågor 

som ställs till informanten vara utifrån gemensamma erfarenheter mellan forskare och 

informant. Genom de observationer som skedde innan intervjuerna/fokusgruppsamtalen 

kunde frågor ställas kopplat till dessa observationer, så att informanterna på ett enkelt 

sätt kunde svara på de frågor som ställdes. Med validitet i urval och metodik menar 

författaren att valet av urval och metod speglar den kvantitativa formens överförbarhet 

eller generaliserbarhet. En generaliserbarhet av ett smalt urval som vårt kan vara svårt 

att framhålla då det i förstahand speglar den/de grupper som intervjuats och i de 

situationer de är satta i. Men genom en beskrivande bild av de situationer som 

observationerna genomfördes i menar författaren att det stärker generaliserbarheten i 

kvalitativa studier. Val av metod menar författaren ska tillfredsställa de frågeställningar 

och det syfte som valts till studien. Detta gjordes i vår studie genom att 

observationschema och intervjufrågor till läraren är kopplade till den första frågan 

medan den andra frågan är kopplad till de frågor som ställdes i fokusgruppsamtalet. 

Författaren förklarar att datamaterialets validitet stärks av att informanterna ger fylliga 

och innehållsrika förklaringar på de frågor som ställs. Detta har i studien gjorts genom 
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semistrukturerade/halvstrukturerade frågor för att ge informanterna utrymme till djupare 

svar. Den sista kategorin validitet i tolkningar och analytiska angreppssätt innebär att 

man ska finna mönster i de uttalanden som intervjupersonerna gör för att kunna koppla 

till teorin. För att göra detta krävs att informanterna gör en giltig, fyllig och tydlig bild 

av sin verklighet av det undersökta fenomenet (ibid). Denscombe (2016) menar att 

validiteten i den insamlade intervjudatan stärks genom metodologisk triangulering 

mellan metoder, vilket innebär att forskaren använder sig av flera metoder i sin studie 

för att se saken ur flera olika perspektiv. Detta har gjorts i den aktuella studien i form av 

både observation, intervju med lärare och fokusgruppsamtal med elever. På grund av 

detta har det insamlade materialet kunnat jämföras med varandra.  

Reliabilitetskravet är enligt (Dalen 2015) enklare att ställa i studier som är 

kvantitativa då andra forskare enklare kan kontrollera resultatet av studien. Detta är 

svårare i kvalitativa studier då både individerna och yttre omständigheter påverkar 

insamlingens gång. Därför är det viktigt att man i kvalitativa studier är noggrann med 

att förklara forskningsprocessen som genomförts (ibid.). Detta har varit intentionen i 

den aktuella studien då ingående förklaringar av observationerna, intervjuerna och 

fokusgruppsamtalen har gjorts.  

 

7.7 Bearbetning och analys 

Det material som har samlats in under de två intervjuerna med lärarna och de 

observerade lektionerna har sammanställts lärare för lärare samt observation för 

observation. Detta för att tydligt framställa resultatet av den första frågeställningen och 

för att kunna jämföra detta med elevernas åsikter i den andra frågeställningen.  

Greenbaum (1998) förklarar att oavsett val av fokusgrupp ska samtalet spelas in 

ifall man behöver lyssna på samtalet igen. Detta är en nyckel till att kunna analysera och 

bearbeta materialet i studien efteråt, men också en fördel under intervjun så att fokus 

kan läggas på att “driva” samtalet framåt ifall det fastnar snarare än att anteckna. Därför 

har våra fokusgruppsamtal spelats in, efter elevernas samtycke, för att kunna bearbeta 

materialet så bra som möjligt efteråt men också för att slippa anteckna hela tiden under 

samtalet. Detta gjorde att vi istället kunde fokusera på det som eleverna säger för att 

eventuellt ställa följdfrågor på deras svar. Det inspelade materialet vi fått utifrån våra 

fokusgruppsamtal har sedan transkriberats för att kunna kategorisera de olika svar som 

framkommit under samtalen. De olika kategorierna har sedan analyserats utifrån de 
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valda frågeställningar som ligger till grund för studien, den teori samt tidigare forskning 

som studien utgår ifrån och resultatet från lärarintervjuerna samt observationerna.  
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8 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först redovisas resultatet av intervjuerna och 

observationerna vilka är kopplade till den första frågeställningen, i form av lärarnas 

tankar och åsikter kring digitala verktyg i matematikundervisningen följt av respektive 

lärares observerade lektioner. Därefter redovisas resultatet av den andra frågeställningen 

som består av elevernas uppskattning av hur deras lärande påverkas av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. 

 

8.1 Digitala verktyg i matematikundervisningen utifrån ett 

lärarperspektiv 

Det här avsnittet behandlar två lärares syn på digitala verktyg i 

matematikundervisningen och de observationer som genomfördes hos respektive lärare. 

Först presenteras den ena läraren följt av observationerna på hens lektioner och sedan 

presenteras den andra läraren samt observationerna på hens lektioner.  

 

8.1.1 Intervju och observation skola A 

På skola A genomfördes 2 observationer i en klass på samhällsprogrammet årskurs tre 

under två lektioner i Matematik 3b. Undervisande lärare förklarar att hen främst 

använder digitala verktyg till förklaringar av och om funktioner, men inte så mycket 

inom andra centrala områden. De digitala verktyg hen brukar använda sig av är 

GeoGebra och PowerPoint. Anledningen till att hen väljer GeoGebra är att eleverna inte 

har tillgång till några grafritande räknare och att hen även anser att GeoGebra är ett 

enklare verktyg för eleverna. PowerPoint använder hen i undantagsfall då hen anser att 

det kan bli för mycket information på en och samma lektion för eleverna att ta till sig. 

Ett annat digitalt verktyg den undervisande läraren använder sig av är 

Kunskapsmatrisen, vilken hen låter eleverna skriva sina matematikprov i. Där får 

eleverna även bedöma sina egna kunskaper innan läraren gör sin bedömning. En 

problematik läraren ser med Kunskapsmatrisen är att eleverna vid provtillfällen inte har 

tillgång till verktyget GeoGebra på grund av låsning vid provtillfället. Detta begränsar 

de elever som föredrar grafiska lösningar framför algebraiska.  
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Gränsvärde – GeoGebra 

Den första observationen genomfördes med 15 elever närvarande där endast tre av 

eleverna hade dator med sig till lektionen. Lektionen behandlade repetition av 

gränsvärden vilket gjordes till viss del med hjälp av dator, projektor och GeoGebra men 

främst bestående av eget räknande utan digitala verktyg. Läraren började med att visa 

upp gränsvärdet lim
𝑥→∞

(
2𝑥+3

𝑥+1
) med hjälp av GeoGebra grafiskt. Därefter fick eleverna 

diskutera och resonera kring exemplet, innan de diskuterade det i helklass. Efter detta 

exempel gick genomgången vidare utan digitala verktyg. Eleverna uppmuntrades under 

lektionen att arbeta tillsammans i grupper om två till tre. Eleverna uppfattades av 

observatören som mer fokuserade då undervisande lärare diskuterade gränsvärde med 

hjälp av GeoGebra kontra diskussionen om gränsvärde utan digitala verktyg. Denna 

uppfattning utgår ifrån att det blev en större aktivitet där eleverna diskuterade 

problemen med den undervisande läraren och sinsemellan i högre grad än vid den 

undervisning som skedde analogt.  

 

Diagnos på gränsvärden - Dator och Kunskapsmatrisen 

Observation nummer två genomfördes i samma klass men denna gång under en digital 

diagnos som eleverna genomförde under lektionen. Denna gång var det 16 elever och 

samtliga hade med sig sin bärbara dator. Den undervisande läraren berättade att det även 

var en extra personal under dessa lektioner så de var två lärare istället för en. Den 

betygsättande läraren, den lärare som varit med under de båda observationerna, 

berättade tydligt för eleverna att “Diagnosen är ingen bedömningssituation” och att 

“den bör göras enskilt annars får ni ingen nytta av den” . Diagnosen genomfördes i 

Kunskapsmatrisen, som finns beskriven ovan, där eleverna på papper vid sidan av 

gjorde sina beräkningar och skrev sedan in svaret på frågorna i programmet. När 

eleverna gjort klart samtliga frågor fick eleverna se sina svar och självutvärdera hur det 

hade gått på diagnosen.  

 

8.1.2 Intervju och observation skola B 

På skola B har två observationer genomförts i en naturvetenskapsklass som läser kursen 

Matematik 3c. Den undervisande läraren berättar att hen ofta använder sig av 

grafritande räknare på sina matematiklektioner, vilka eleverna får av skolan. Ett 

användningsområde läraren ser fördelaktigt med den grafritande räknaren är då de 

pratar om ekvationssystem och räta linjer. Användningen av grafritande räknaren 
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berättar läraren är främst för att eleverna ska kunna kontrollera sina svar de räknat ut.  

Eleverna får även datorer av skolan men läraren menar att det tar mycket tid både för 

hen själv och för eleverna att lära sig de matematiska programmen på datorn vilket gör 

att det blir svårare att använda det i undervisningen. Det område hen använder datorn 

till i matematikundervisningen är statistik och då de arbetar med diagram. Ett 

datorprogram som hen berättar att hen hört bra saker om och som hen gärna hade använt 

sig av är GeoGebra. Däremot anser hen att detta kräver att man som lärare får någon 

form av handledning eller utbildning inom det för att kunna lära sig det tillräckligt bra 

själv för att använda det i undervisningen. Hen tror även att det hade hjälpt med någon 

duktig person inom ämnet på skolan, som pushade övrig personal att använda sig av det.  

 

Derivatan av polynom- och potensfunktioner – Grafritande räknare 

Den första observationen genomfördes med 10 elever där alla eleverna hade med sig 

och använde sig av sin grafritande räknare. Lektionen behandlade derivering av 

polynom- och potensfunktioner. Genomgången utfördes främst på tavlan men med 

inslag av den grafritande räknaren, vilken de använde sig av för att derivera med och att 

kontrollera sina redan deriverade funktioner. Läraren gick först igenom 

deriveringsreglerna för de olika funktionerna och exempeluppgifter till detta, för att 

sedan visa hur de kunnat derivera funktionerna både grafiskt och numeriskt med hjälp 

av den grafritande räknaren vilket även gjorde att de kunde kontrollera de svar de redan 

fått fram. De exempel som användes under lektionen och som räknades i den grafritande 

räknaren samt kontrollerades i den var 𝑦 = 5𝑥2 −  3𝑥 + 5 och 𝑦 =
1

𝑥4 +
𝑥

𝑥4 +
𝑥2

𝑥4 +
𝑥3

𝑥4. 

Efter genomgången, som höll på ungefär halva lektionen, så fick eleverna fortsätta 

räkna i sina böcker. Då eleverna räknade självständigt använde de flesta sig av sina 

grafritande räknare till uppgifterna.  

 

Logaritmer – Grafritande räknare 

Den andra observationen genomfördes med 11 elever. Lektionen behandlade logaritmer 

med dels repetition av 10-logaritmen och n-logaritmen och dels påbörjan av naturliga 

logaritmen. Läraren gick först igenom talet e och sedan hur man använde logaritmen av 

det. Det inledande exemplet som läraren tog upp var 𝑙𝑛 𝑒𝑥 = 𝑙𝑛 8. Därefter tog läraren 

upp hur man på sin grafritande räknare, efter uträkning av logaritmer, kan kontrollera 

detta i räknaren. Läraren använde sig av exemplet 3𝑥 = 6 där hen först löste ekvationen 

på tavlan där hen genom att logaritmera fick fram att 𝑥 =
𝑙𝑜𝑔 6

𝑙𝑜𝑔 3
 och att x≈1,63. Efter det 



  
 

30 

förklarade hen att vänsterledet och högerledet kan ses som två funktioner som vi kan 

skriva in i den grafritande räknaren för att ta reda på skärningspunkten. Här förklarar 

hen däremot att vi får ett ungefärligt svar på vår ekvation och inte det exakta då vi 

svarar i log-formatet 𝑥 =
𝑙𝑜𝑔 6

𝑙𝑜𝑔 3
, men att man däremot kan kontrollera sitt svar på detta 

sätt. Hen poängterar även att man kan kontrollera sitt svar genom att på sedvanligt vis 

sätta in sitt svar i ekvationen för att se om vänsterled och högerled är lika. Även detta 

menar läraren görs framför allt i den grafritande räknaren då hen även kontrollerade 

föregående exempel på detta sätt. Genomgången avslutades med ytterligare ett exempel 

på naturliga logaritmen 2𝑒𝑥 = 28, vilket kontrollerades genom att sätta in 𝑥 = 𝑙𝑛 14 i 

ekvationen, för att på så sätt se att även vänsterledet blir 28. Även denna lektion 

avslutades med att halva tiden ägnades åt enskild räkning i matematikböckerna.  

  

8.2 Elevers syn på digitala verktyg i matematikundervisningen 

Det här avsnittet behandlar resultatet och analys av den andra frågeställningen utifrån 

fokusgruppsamtalen som genomfördes med eleverna. Avsnittet är uppdelat i fem 

underrubriker utifrån de frågor som eleverna diskuterades under fokusgruppsamtalen.  

 

8.2.1 Elevernas användande av digitala verktyg utanför matematiken 

Ur fokusgruppsamtalen framkommer att eleverna använder sig av digitala verktyg en 

stor del av sin tid utanför skolan. De digitala verktyg som eleverna använder sig av är 

främst mobilen, datorn, tv:n och miniräknaren. En elev förklarar sitt användande av 

digitala verktyg på följande sätt; 

 

“Asså man använder det typ hela tiden om man tänker efter, enda gången man inte 

använder det är typ när man tränar eller ska sova typ. Annars är det ju typ att man 

använder datorn när man ska plugga och så. Kollar på tv. Ja det är typ hela tiden.” 

 

Precis som eleven nämner så används de digitala verktygen nästan hela tiden, vilket 

även de andra eleverna säger att de gör. Eleverna förklarar att de alltid har mobilen med 

sig, vilken de använder främst till att googla fram saker på och till att fördriva tid. 

Datorn använder flera av eleverna många timmar om dagen till vardags, men ännu fler 

timmar om dagen på helgerna då de är lediga.  

Det digitala användandet i de andra ämnena i skolan, utöver matematikämnet, är 

även det omfattande. Eleverna menar att främst datorn används i princip i varje ämne. 
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Lärarna använder det till genomgångar bestående av datorn och PowerPoints och 

eleverna använder datorn till att anteckna, söka information, skriva inlämningar och till 

experiment. Miniräknaren använder de, utöver matematiken, även i ämnena fysik och 

kemi.  

 

8.2.2 Elevernas självuppfattade kunskaper inom digital verktyg 

Eleverna anser generellt att de behärskar de digitala verktygen bra. Bäst behärskar de 

mobilen och datorn till de saker de använder regelbundet. “Jag tycker att vi har växt 

upp med det lite så, så man har lärt sig, för mig iallafall tycker jag det är väldigt lätt.” 

Flera av de andra eleverna instämmer i det som eleven uttrycker ovan när det gäller 

mobilen och datorn. Däremot förklarar eleverna att de olika programmen de använder 

sig av på datorn i matematiken, t.ex GeoGebra, är lite svårare att handskas med då de 

inte använt det i så stor utsträckning. De anser att det lätt kan bli fel med de formler de 

skriver in och att det är mycket som ska stämma för att det ska bli rätt. Angående 

miniräknaren så menar flera av eleverna att de behärskar den åtminstone till de 

användningsområden de använder den till. Däremot ansåg eleverna inte till en början att 

de behärskade användningen av grafritande räknaren på grund av alla de knappar som 

de var tvungna att förstå sig på. “Det är ibland att, det är ju rätt mycket knappar och så 

här att hålla reda på. Men ju mer man använder den desto lättare blir det.” Det fanns 

även elever som inte gillade miniräknaren, vilket innebar att de använde den så lite som 

möjligt och därför inte heller lärde sig behärska den så bra. Huvudsakligen förklarar 

läraren hur man använder sig av miniräknaren inom de respektive områden de arbetar 

med, förutom det finns det även förklaringar om miniräknaren i elevernas matematikbok 

och en del saker har de fått lära sig själva genom att prova sig fram.  

 

8.2.3 Elevernas användning av digitala verktyg i matematiken 

Eleverna på de båda skolorna uttrycker överlag positiva åsikter kring användandet av 

digitala verktyg i matematikundervisningen.  

 

“Men det är bra att använda sig av det (GeoGebra), när man skriver in en funktion 

och målar upp det (själv) så blir det verkligen inte samma sak. Så man ser ju det på 

ett enklare sätt att förstå mer.” 
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“Jag tycker det blir enklare att förstå matten med miniräknare. Exponentialfunktion 

och sånt, potensfunktioner, då måste man ju typ ha miniräknaren annars blir det typ 

omöjligt” 

 

Eleverna i skola B förklarar att de använder grafritande räknare till nästan allt de räknar 

och att de använder den främst då de räknar på stora tal samt vid kontroll av egen 

räkning. De nämner även att de använder den mer eller mindre beroende på vilket 

område de arbetar med, t.ex vid arbete med exponentialfunktioner och logaritmer 

använder de den i hög grad. Några elever menar att den grafritande räknaren inte är 

något hinder vid räkning men att den inte heller hjälper dem att förstå matematiken 

bättre, medan andra elever anser att miniräknaren hjälper dem att förstå matematiken 

enklare. En elev förklarar det på följande sätt; 

 

“Det blir lättare att förstå matematiken personligen för mig då, man lär sig av 

miniräknaren. När man använder miniräknaren så ser man det, asså man ställer upp 

det själv och ser allt framför sig. Man ser det på ett annat sätt än om man försöker rita 

själv.“ 

 

En annan elev förklarar även att miniräknaren/grafritande räknaren är ett måste i vissa 

skeden. Hen menar att exponentialfunktioner och potensfunktioner kräver användning 

av miniräknaren/grafritande räknaren då det annars är omöjligt att räkna på de här 

områdena. Flera av eleverna anser även att deras förståelse av matematik förstärks vid 

lyssnande på musik, då detta göra att de kan koncentrera sig bättre. Många av eleverna 

nämner att de använder sig av YouTube när de räknar hemma. De anser att YouTube 

hjälper dem om de glömt vad deras egen lärare berättade på sin genomgång eller om de 

vill ha en ytterligare förklaring på något matematiskt de inte riktigt förstått, “..det är ju 

liksom som man får ta med sig en lärare hem lite”. På ovannämnt sätt förklarar en elev 

fördelen med att använda sig av YouTube i matematiken framför allt i räknandet 

hemma. Eleverna på skola A förklarar att de även använder sig av digitala verktyg vid 

diagnoser och prov. När eleverna har diagnos använder de sig av Kunskapsmatrisen, 

vilken eleverna anser är ett bra verktyg. Detta anser de då de snabbt får feedback på vad 

de kan och vad de inte kan, så att de direkt vet vad de ska öva mer på. Då eleverna har 

prov använder de sig av DigiExam på sina datorer, men det här verktyget är eleverna 

inte lika positivt inställda till då de hellre ser att användningen av papper och penna gör 
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dels att läraren ser de uträkningar eleverna gjort och dels att eleverna kan rita bland 

annat grafer.  

 

8.2.4 Elevernas åsikter om matematiklektioner utan kontra med digitala verktyg 

Eleverna från de båda skolorna förklarar att en vanlig matematiklektion för dem ser ut 

så att läraren inleder med genomgång på tavlan och att eleverna sedan får räkna i sina 

böcker. En lektion med digitala verktyg innebär att någon form av digitalt verktyg förs 

in i genomgångarna och att de även efter det får räkna själva, både med och utan det 

digitala verktyget. Eleverna var både positiva och negativa till undervisning bestående 

av digitala verktyg. De som var negativa var främst det på grund av att de föredrog att 

räkna med papper och penna samt att de tyckte att t.ex miniräknaren var krånglig att 

använda sig av. De positiva aspekterna som framkom av undervisning med digitala 

verktyg i matematiken var istället att de ansåg att det var bra att man kunde se graferna 

tydligare i miniräknaren för att få en bättre förståelse, att genomgångarna gick snabbare 

än om läraren skulle rita själva på tavlan och att det även gick snabbare för eleverna att 

räkna med miniräknaren än för hand. Eleverna nämner däremot att ovanstående beror på 

vilket matematiskt område de arbetar med. Områden som framkommer som eleverna ser 

mest fördelaktiga att använda digitala verktyg till är exponentialfunktioner, 

potensfunktioner, derivata och grafer i allmänhet. En elev poängterar att det är viktigt 

med balansgång mellan vanlig undervisning och undervisning med hjälp av digitala 

verktyg;  

 

“Det är bra med en balansgång, för matte behöver man nog ändå räkna lite och inte 

bara se på datorn utan det är ganska bra att få räkna tal och rita grafer själv också 

ibland. Så jag tror att en balansgång är bra. Och jag tycker vi har det.” 

 

Det här instämmer de andra eleverna i samtalet med och förklarar även dem att de 

tycker det är viktigt att också kunna räkna och rita själv med papper och penna samt att 

deras lärare har en bra balansgång mellan de båda undervisningssätten.  
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9 Analys 
Detta avsnitt kommer först att analysera resultatdelen av den första frågeställningen, det 

vill säga det resultat som framkom ur intervjuerna med lärarna och observationerna som 

genomfördes. Därefter analyseras resultatet från den andra frågeställningen, vilket är det 

resultat som framkom ur fokusgruppsamtalen med eleverna. 

 

9.1 Digitala verktyg i matematikundervisningen utifrån lärarnas 

perspektiv 

Ur intervjuerna med lärarna och de observerade lektionerna framkommer att lärarna 

tillsammans använder flera olika digitala verktyg i sin matematikundervisning men att 

de enskilt inte använder så många, vilket både Jönsson et. al. (2010) och Skolverket 

(2013) menar är ett vanligt fenomen bland matematiklärare. En anledning de nämner till 

detta är den tid det tar att förbereda lektioner bestående av digitala verktyg (Jfr. 

Markkanen 2014; Keong et. al. 2005). Drijvers (2013) tar upp de tre faktorerna design, 

lärarens roll och det pedagogiska sammanhanget som avgörande i användandet av 

digitala verktyg i undervisningen. De tre faktorerna innebär att läraren måste göra en väl 

genomtänkt planering vilket begränsas av tiden de har tillgänglig åt detta. Detta 

tillsammans med att lärare oftast inte är lika bekanta med de digitala verktygen som de 

är med traditionella verktyg (Jfr. Sollervall et. al. 2016), kan leda till att lärare väljer 

bort digitala verktyg i sin undervisning. De verktyg som de använder är bland annat 

dator med tillhörande GeoGebra, Kunskapsmatrisen, DigiExam och PowerPoint samt 

miniräknare. De här digitala verktygen ger möjlighet till olika varianter av 

representationsformer i matematiken, vilket enligt Jönsson et. el. (2011) och Duval 

(2006) kan bidra till en djupare förståelse för eleverna och öka deras referensramar 

inom det matematiska området. Att lärarna inte använder så många digitala verktyg kan 

därför innebära en mindre variationen inom representationsformerna och därmed 

mindre förståelse (Jfr. Ainsworth 2006).  

Lärarna berättar vidare att de inte använder digitala verktyg inom samtliga 

matematiska områden. Anledningen till detta menar lärarna är den bristande kompetens 

de anser sig ha i digitala verktyg (Jfr. Markkanen 2014), vilket Skolverket (2016) såg ett 

behov av hos matematiklärare redan 2015. Detta behov kommer att bli ännu större i 

samband med den reviderade versionen av styrdokumenten då digitala verktyg kommer 

att ta ännu större plats i matematikundervisningen (Jfr. Skolverket 2017a; Skolverket 
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2017b). En problematik som kan uppstå i och med den bristande kompetensen inom 

digitala verktyg är att tekniken kan framstå som överordnad läraren. Detta kan innebära 

att användandet av digitala verktyg istället kan bli ett tvång och på så sätt inte någon 

positiv aspekt för lärande (Jfr. Galbraith et al. 2003). De matematiska områden som 

lärarna främst använder digitala verktyg inom är ”Samband och förändring” samt 

”Statistik”.  

Lärarnas sätt att använda sig av digitala verktyg i sin matematikundervisning 

skiljer sig åt. Läraren från skola A använde sig främst av digitala verktyg som ett tillägg 

i sin undervisning då eleverna får möjlighet att arbeta med bland annat 

Kunskapsmatrisen. Detta innebär en utökning av elevernas redan befintliga material och 

kan ses utifrån Galbraith et. al. (2003) kategori “teknik som partner”. Denna utökning 

av material ger fler elever möjlighet att få utmanas på “rätt” nivå, vilket Säljö (2017) 

förklarar utifrån Vygotskijs teori om proximala utvecklingszonen, är en avgörande 

faktor för lärande. Läraren från skola B använde istället sig av digitala verktyg som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen, där hen endast ersätter räkningen med 

papper och penna med räkning med hjälp av digitala verktyg. På så sätt blir 

användningen av den grafritande räknaren inte något lyft för matematikundervisningen 

utan snarare ett kontrollmedel. Detta i sin tur kan ses utifrån Galbraith et. al. (2003) 

andra kategori “teknik som tjänare”.  

 

9.2 Hur eleverna anser att digitala verktyg påverkar deras lärande i 

matematik 

Eleverna i undersökningen uttrycker överlag att de inte har några svårigheter med 

digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta kan grunda sig i att eleverna 

använder sig av digitala verktyg “typ hela tiden” (som en elev uttryckte sig i avsnitt 

8.2.1), både på fritiden och i övriga ämnen i skolan. Denna kompetens är enligt Jönsson 

et. al. (2010) en bidragande faktor till att digitala verktyg kan ge eleverna utökad 

kunskap i matematiken. Påbyggnaden av ny kunskap med hjälp av digitala verktyg kan 

ses utifrån Beers (2006) lärandefaktor kognition och Piagets begrepp assimilation och 

ackommodation (Säljö 2017), där den tidigare kunskapen i matematik och digitala 

verktyg bidrar till ny kunskap genom digitala verktyg i matematikundervisningen.  

Som framkom ur resultatet har eleverna skilda åsikter kring användandet av 

digitala verktyg. De positiva aspekterna som nämndes var att de digitala verktygen ger 

en djupare förståelse av matematiken där eleverna förklarar att bland annat 
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miniräknaren får dem att se matematiken på ett enklare sätt främst vid räknandet med 

funktioner. Detta går att koppla till Jönsson et. al. (2010) som även de menar att digitala 

verktyg i matematiken kan innebära en djupare förståelse för eleverna. Till exempel 

nämner de, precis som informanten i den aktuella studien, att bland annat funktioner i 

miniräknaren ger en djupare kunskap. Även studierna av Galbraith et. al. (2001) och 

Markkanen (2014) indikerar på samma resultat då eleverna även i dessa studier hävdar 

att de digitala verktygen i matematikundervisningen fördjupar deras matematiska 

lärande och utökar deras matematiska kompetens. En koppling till det ovannämnda 

resultatet går även att hitta i Sfard och Cobb (2014) samt Kazak et.al. (2015) teori om 

lärande genom dialog. Då eleverna ges möjlighet att se matematik ur flera olika 

representationsformer får de möjligheten att diskutera matematiken, både en inre 

diskussion och tillsammans med andra elever. Denna dialog kan sedan medföra att 

eleverna reviderar sitt kognitiva schema och detta bidrar till ett tillfälle för lärande. 

Eleverna tar även upp YouTube som en positiv aspekt för lärande med hjälp av digitala 

verktyg. Där menar de bland annat att de får en möjlighet till ytterligare förståelse 

genom förklaring från en annan lärares perspektiv och representationsformer (Jfr. 

Jönsson et. al. 2011; Duval 2006; Ainsworth 2006). En ytterligare positiv aspekt som 

eleverna nämnde med digitala verktyg, var användandet av Kunskapsmatrisen. 

Anledningen till att eleverna såg positivt på detta program var att de snabbt fick 

återkoppling på de uppgifter de löste. Denna återkoppling går att koppla till Beers 

(2006) lärandefaktorer  metakognition och feedback vilket enligt Bransford et. al. (1999) 

samt Chekwa et. al. (2015) är viktigt för att individen ska kunna organisera och 

reflektera över sina kunskaper för att ge möjlighet till ytterligare lärande. 

Återkopplingen i Kunskapsmatrisen kan även göra att eleverna stärker sin inre 

motivation, vilken Ryan och Deci (2000) samt Ahl (2004) menar kan stärkas då elevers 

behov av kompetens tillfredsställs.   

De negativa aspekter som framkom om digitala verktyg i 

matematikundervisningen var dels programmet DigiExam som en av lärarna använde 

sig av vid provtillfällen. Orsaken till att eleverna var negativa till detta program var att 

de hellre ville skriva proven för hand då läraren inte i DigiExam kan se uträkningarna 

som eleverna gjort och att de inte heller kan rita, t.ex. grafer, i programmet.  

Ovanstående går att koppla till de representationsformer som Jönsson et. al. (2011), 

Duval (2006) och Ainsworth (2006) tar upp som en bidragande faktor till ytterligare 

förståelse. Då eleverna inte får möjlighet att visa på vilket sätt de kommer fram till sitt 
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resultat, får de inte heller visa vilka olika representationsformer de använder sig av. 

Detta innebär vidare att eleverna inte får något feedback på sina representationsformer, 

endast på resultatet, vilket gör att de inte heller kan vidareutveckla sin matematiska 

kompetens (Jfr. Bransford et. al. (1999). En annan negativ aspekt som framkom ur 

samtalen var att några elever inte kände sig bekväma med de digitala verktyg som 

användes i undervisningen och förklarade att detta berodde på bristande kunskap om 

verktyget. Då bristande kunskap kring verktyget gör att eleverna väljer bort detta i sin 

räkning bidrar till att färre representationsformer används vilket kan kan utgöra ett 

hinder för att eleverna ska förvärva nya kunskapet (Jfr. Ainsworth 2006).  

En gemensam tanke för de flesta eleverna var att de helst ville se en balansgång i 

undervisning med digitala verktyg och undervisning utan digitala verktyg. Eleverna 

förklarar att även om de förhåller sig positivt till användningen av digitala verktyg så 

menar de att de digitala verktygen inte bör ta över undervisningen helt (Jfr. Galbraith et. 

al. 2001; Markkanen 2014). Detta poängterar även Jönsson et. al. (2011) då de menar att 

de digitala verktygen inte bör ersätta de tidigare matematiska färdigheterna utan istället 

användas som ett verktyg för att utöka referensramen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

38 

 

 

 

 

 

 

10 Diskussion 
I detta avsnitt förs till en början en diskussion kring det resultat som framkommit ur 

studien. Sedan diskuteras de val som gjort i studiens metod och material och som på 

något sätt påverkat studien. Till sist diskuteras förslag på vidare forskning som 

uppkommit under studiens gång.  

 

10.1 Resultatdiskussion 

Användningen av digitala verktyg har i studien undersökts utifrån två perspektiv, 

lärarperspektivet och elevperspektivet. Lärarna i studien visar en tendens till att arbetet 

med digitala verktyg i matematikundervisningen är problematiskt. Detta berodde bland 

annat på den bristande kompetens lärarna besitter inom digitala verktyg, vilket 

kombinerat med kort planeringstid innebär en svårighet för lärarna att få in digitala 

verktyg i deras matematikundervisning. I och med de reviderade styrdokumenten som 

träder i kraft till hösten 2018 måste lärare ges tid till ytterligare kompetensutveckling 

kring digitala verktyg och mer planeringstid för att införandet av digitala verktyg ska ge 

så positivt utslag som möjligt. Detta är inte enbart något som bör utvecklas för de redan 

verksamma lärarna utan även för de lärarna på lärarutbildningen så att behovet av 

kompetensutveckling i framtiden ska kunna minska. 

Eleverna anser generellt att deras lärande påverkas positivt av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. De elever som uttryckte negativa åsikter kring digitala 

verktyg i matematikundervisningen ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens vilket 

innebär att även de kan behöva en kompetensutveckling i digitala verktyg. Även om 

studier visar på att dagens elever har stor vana av digitala verktyg, både i skolan och på 

fritiden, så innebär det inte alltid att det är dessa verktyg eller program som används i 

matematikundervisningen.  

Trots skilda åsikter kring hur digitala verktyg i matematikundervisningen 

påverkar elevernas lärande så var de överlag överens om att en balansgång av 

undervisning utan digitala verktyg och en undervisning med digitala verktyg är det som 

ger bäst lärande. Den här typen av balansgång i matematikundervisningen är viktig då 

olika typer av representationsformer kan förmedlas och på så sätt nå fler elever i deras 
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lärande. En balansgång av användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen 

är även fördelaktig då detta kan motverka att de digitala verktygen tar över och således 

blir en kompensation för elevers och lärares ringa analytiska förmåga.  

 

10.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång arbetades material kring kritiska situationer fram och även frågor 

till eleverna utformades om detta. Dock uttalades eller uppfattades inga kritiska 

situationer under varken observationerna eller i samtalen med eleverna. Detta har gjort 

att vi i studien inte tagit upp kritiska situationer mer än i frågorna till 

fokusgruppsamtalen och i observationsschemat. 

Som vi förklarat i metodavsnittet valde vi att genomföra fokusgruppsamtal med 

eleverna för att få en flytande diskussion mellan eleverna och på så sätt få en mer 

nyanserad bild av deras syn på digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta 

visade sig inte fungera i ett av fokusgruppsamtalen då eleverna istället för att diskutera 

med varandra endast svarade enskilt på de frågor som framfördes. Detta tror vi berodde 

på att intervjuaren inte träffat eleverna förut och därför påverkades gruppdynamiken 

negativt. I de fokusgruppsamtal där intervjuaren tidigare undervisat de intervjuade 

eleverna var diskussionen mer flytande och mer innehållsrika svar gavs. En annan brist i 

valet av fokusgruppssamtal är att intervjuarna inte vet om eleverna svarar ärligt på de 

frågor som ställs eller om de väljer att hålla med sina klasskamrater alternativt svarar 

som de tror att intervjuaren vill att de ska svara. Detta då inte intervjuarna vet hur 

dynamiken i den valda fokusgruppen är.   

För att studiens generaliserbarhet skulle kunna öka hade fler informanter 

behövts. Genom att intervjua fler lärare och observera deras lektioner hade man även 

fått möjlighet till fler fokusgruppssamtal med elever. Mer information till våra 

frågeställningar hade kunnat ge ett bredare resultat och på så sätt göra studien mer 

generell. Anledningen till att detta inte gjordes var med anledning av tidsperspektivet 

som forskarna hade till sitt förfogande för studien (se avsnitt 7.2). 

 

10.3 Vidare forskning 
En intressant aspekt som väcktes under arbetets gång var hur en likvärdig undervisning 

hade kunnats skapas med hjälp av digitala verktyg. Detta så att elever oavsett geografisk 

placering får möjlighet till en likvärdig undervisning. Detta kan tänkas genomföras i en 
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storskalig och longitudinell undersökning där samma undervisningsmetod tillämpas i 

form av digitalt verktyg.  

En ytterligare idé om fortsatt forskning inom området om användningen av 

digitala verktyg i matematikundervisningen är att undersöka hur matematiklärare ställer 

sig till den reviderade ämnesplanen. Den reviderade ämnesplanen innebär, till skillnad 

från tidigare ämnesplan, ett krav på användning av digitala verktyg i fler områden inom 

matematikundervisningen vilket kan upplevas på olika sätt då det inte är lika fritt 

längre. Genomförandet av denna studie skulle kunna vara intervjuer med 

matematiklärare runt om i Sverige.   
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Bilaga 1  

Bakgrundsfrågor till läraren  

Hur mycket har eleverna undervisats med hjälp av digitala verktyg? 

Inom vilka matematiska områden brukar du använda dig av digitala verktyg i 

undervisningen och varför?  

 

Observationsschema  

Namn: Tidpunkt: 

Plats: Antal elever: 

Antal lärare och andra 

stödpersoner: 

Antal elever som hade dator med sig: 

Vilka digitala verktyg 

använder läraren sig av och 

hur är tidsfördelningen? 

 

Hur uppfattas eleverna vid 

användningen av digitala 

verktyg i undervisningen? 

Engagerade eller inte? 

  

På vilka sätt används de 

digitala verktygen? 

 

Inom vilka matematiska 

områden används de digitala 

verktygen? 

 

Uppstår några kritiska 

situationer/ avgörande 

händelser? 

Kör fast? Lossnar? 

 

På vilket sätt får eleverna 

använda sig av det digitala 

verktyget under lektionen? 
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Bilaga 2 

Fokusgruppsamtal 

Innan fokusgruppsamtalen inleds kommer en specificering av digitala verktyg att ske så 

att inga oklarheter kring begreppet sker. 

  

Hur ser ditt användande av digitala verktyg ut utanför skolan? 

● Hur mycket tid lägger du ner på det? 

● Vilka digitala verktyg använder du? 

  

Hur ser ditt användande av digitala verktyg ut i andra ämnen? 

● I vilka andra ämnen använder du dig av digitala verktyg? 

● Vilka digitala verktyg använder du? 

● På vilket sätt använder du de digitala verktygen i de andra ämnena? 

  

Hur ser du på din egen kunskap inom användandet av digitala verktyg? 

● Känner du att du behärskar det bra eller mindre bra? 

● På vilket sätt känner du att detta påverkar dig i matematikundervisningen med 

digitala verktyg? 

  

På vilka sätt använder er lärare sig av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

● Vad tycker du om användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen? 

● Är det positivt/ negativt att använda sig av digitala verktyg? 

● Vad är det som är positivt/ negativt? 

● Blir det enklare att förstå matematiken med hjälp av digitala verktyg eller det 

blir svårare?  

  

Under de matematiklektioner vi observerade, känner du att det uppstod några kritiska 

situationer? 

● Dv.s fanns det situationer då ni plötsligt förstod eller inte alls förstod? 

● Beskriv gärna, när och hur situationen såg ut. 

  

Finns det några andra sätt som ni föredrar att använda digitala verktyg på i 

matematikundervisningen utöver de som läraren använder? 

● Några sätt som ni anser hade gynnat er matematikinlärning? 

  

Vad är era åsikter om matematikundervisning som innehåller digitala verktyg kontra 

matematikundervisning som inte innehåller digitala verktyg? 

● Hur ser en undervisning ut som inte innehåller digitala verktyg?  

● Vad är fördelar och nackdelar med de båda undervisningssätten? 
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Bilaga 3 

Följebrev 

 

Hej!  

Våra namn är Louise Nilsson och Alexander Stark. Vi läser till ämneslärare med 

inriktning mot gymnasieskolan. Vårt ingångsämne är matematik och våra andraämnen 

är svenska som andraspråk respektive idrott och hälsa.  

 

Vi läser nu vårt sista år på utbildningen och skriver därför vårt självständiga arbete. Vår 

studie syftar till att undersöka elevers syn på användandet av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. För att uppnå detta syfte vill vi observera matematiklektioner 

innehållande användningen av digitala verktyg och fokusgruppsamtal bestående av 

elever från de observerade matematiklektionerna.  

 

Därför skulle vi vilja att ni deltog i vårt fokusgruppsamtal. Samtalet kommer att spelas 

in och endast användas i forskningssyfte i den aktuella studien, vilket även innebär att ni 

kommer att vara helt anonyma i denna undersökning. Det är även helt okej att avbryta 

ert deltagande i studien när helst ni känner att det blir aktuellt. Fokusgruppsamtalen 

beräknas ta mellan 15 och 20 minuter.  

 

Vid eventuella frågor får ni gärna mejla oss på: 

ln222gv@student.lnu.se 

as223ju@student.lnu.se 

 

Tack på förhand! 

 

Vänligen Louise och Alexander 
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