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matematikundervisningen 

High school teachers’ view on integration of digital tools in  

mathematics education 

 

Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka vad gymnasielärare har för tanke och mål 

med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Syftet är även att 

undersöka hur de digitala verktygen kan påverka lärandet hos eleverna och på så vis hur 

det påverkar de sju matematiska förmågorna som står med i den svenska ämnesplanen 

för matematik. För att utföra studien användes en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

ansatsen bestod av intervjuer med fem stycken verksamma lärare runt om i Kronobergs 

län, Sverige. I samband med intervjuerna gjordes även deltagande observationer. 

Resultatet visade att de flesta av lärarna var positiva till en integrering av digitala 

verktyg i undervisningen. En av lärarna menade dock att användningen av räknaren, i 

för stor utsträckning, kunde påverka procedurförmågan negativt. Eleverna använde 

räknaren till uppgifter som de egentligen kunde klarat av med förenklingar och 

huvudräkning. Lärarna påpekade även att olika digitala verktyg passade in olika bra på 

de olika matematiska områdena som undervisningen berörde. Till exempel så kunde 

programmet Desmos vara lämpligt att använda då eleverna skulle utöka sin förståelse 

om funktioner och grafer. Då eleverna arbetade med geometri så beskrev en av lärarna 

att programmet Geogebra kunde användas för att befästa kunskap inom området. Då det 

gällde de sju matematiska förmågorna som matematikundervisningen på gymnasiet 

utgår ifrån, så ansågs dessa främjas på olika sätt då olika digitala verktyg användes i 

undervisningen. Som exempel fick eleverna under en av lektionerna träna på sin 

problemlösningsförmåga i samband med att programmet Desmos och den grafritande 

räknaren användes.   
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1 Inledning 
Digitala verktyg har tagit mer och mer plats i skolans arbete under ett antal decennier. I 

takt med utvecklingen av digitala verktyg så har allt fler elever fått möjlighet att 

utveckla sina kunskaper med dessa verktyg (Eickelmann, Gerick & Koop 2017). 

Murphy (2016) beskriver hur digitala verktyg kan gynna elevernas prestationer och 

påverka deras motivation. Undervisningen kan även bli mer varierad då digitala verktyg 

används och på så sätt kan fler elever få chans att bilda en förståelse för det matematiska 

området.  

Vad som menas med digitala verktyg är olika tekniska verktyg som används i 

vardagliga sammanhang. Det här kan till exempel vara datorer, ipads, räknare, olika 

hemsidor m.m (Digitaliseringskommissionen, 2013). 

Våren 2017 fattade regeringen ett beslut om att allt mer vikt skulle läggas på digital 

kompetens på grundskolan och gymnasiet. Det här medförde att läroplaner, kursplaner 

och ämnesplaner reviderades så att den digitala kompetensen spelade en större roll i 

hela utbildningssystemet. Tanken bakom regeringens beslut, var att skolan skulle 

anpassa sig efter samhällets utveckling och eftersom samhället blir allt mer digitaliserat 

så behövde även skolan bli det. Andra argument var att en utökad digitalisering 

förstärkte en likvärdig utbildning i hela landet, kvalitén av undervisningen förbättrades 

och eleverna fick chans att utvecklas i takt med samhällets utveckling. Vad som 

fastställdes om matematikundervisningen var att digitala verktyg skulle få en större roll 

i undervisningen och att även kurser i programmering skulle bli en del av flera 

matematikkurser (Regeringen 2017).  

 
2 Syfte och frågeställningar 
Den reviderade ämnesplanen föreskriver att matematikundervisningen bör involvera 

olika slags digitala verktyg. Syftet med studien är att undersöka hur det här påverkar 

elevernas lärande inom ämnet matematik. Syftet tydliggörs i två frågeställningar; 

- Vad har gymnasielärare för syfte med att använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen? 

- Hur anser gymnasielärare att de sju matematiska förmågorna påverkas i takt med 

en utökning av digitala verktyg i undervisningen? 
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3 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet har delats upp i två delar. Ena delen Teoretisk bakgrund, där de sju 

matematiska förmågorna presenteras utifrån ämnesplanen i matematik. Den andra delen, 

Tidigare forskning, belyser tidigare forskning om hur digitaliseringen påverkar lärandet 

och på så sätt även de sju matematiska förmågorna i undervisningen. 

 
3.1 Teoretisk bakgrund 
I nästa stycke har de sju matematiska förmågorna presenteras utifrån den reviderade 

kursplanen för gymnasiet, som går att använda redan nu och som kommer bli ett krav 

att använda inför höstterminen 2018.  

 
3.1.1 De sju matematiska förmågorna utifrån ämnesplan på gymnasiet 
Begreppsförmågan 

Begreppsförmågan innebär att eleverna ska utveckla sina kunskaper om olika begrepp 

inom matematiken. De ska även kunna använda de olika begreppen och koppla samman 

dessa till olika matematiska områden. 

Procedurförmågan 

Procedurförmågan handlar om att eleven ska kunna hantera uppgifter med säkerhet och 

även kunna utföra beräkningarna med en viss snabbhet. Alltså ska eleven kunna kolla 

på uppgiften och sedan kunna applicera en korrekt metod hur han/hon ska gå tillväga 

för att utföra beräkningarna. Om eleven inte har någon given procedur vid 

tillvägagångssättet så övergår uppgiften till en problemlösningsuppgift. 

Problemlösningsförmåga 

För att en uppgift ska ha problemlösningskaraktär, så ska det inte finnas någon given 

procedur eller metod för eleven hur han/hon ska gå tillväga för att lösa uppgiften. 

Förmågan handlar alltså om att applicera olika typer av beräkningar för att lösa 

uppgifter med problemlösningskaraktär. Problemlösningsförmågan kan i sin tur leda till 

att individen utvecklar sin procedurförmåga, då individen lär sig och förstår vilken 

metod som används vid den sortens uppgifter. 

Modelleringsförmågan 

Modelleringsförmågan handlar om att kunna använda och tolka olika modeller inom 

matematiken. Förmågan innefattar även att kunna konstruera modeller för att kunna 

beskriva dem i ett större sammanhang.  
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Resonemangsförmågan 

Individen ska kunna föra och följa olika typer av matematiska resonemang. Resonera 

innebär bland annat att individen ska formulera och pröva hypoteser, motivera olika 

metoder, ifrågasätta olika modeller och metoder vid matematiska beräkningar.  

Kommunikationsförmågan 

Förmågan involverar att individen ska kunna kommunicera matematiken i tal, men även 

i skrift. Individen ska alltså behärska olika modeller och verktyg för att göra sig förstådd 

inom ämnet. Det handlar även om att kunna anpassa vad för sorts metod och vilka 

verktyg som ska användas till det valda sammanhanget. Kommunikationen kan handla 

om att representera matematiken med skrift, bilder, tabeller, grafer etc.. 

Relevansförmåga 

Här ska individen kunna göra kopplingar mellan matematiken och hur den kan 

synliggöras i förhållande till verkliga situationer. Till exempel kan det handla om 

kopplingar till kommande yrkesliv och allmänt om hur matematiken synliggörs i 

vardagslivet.  

(Skolverket 2017, s.1-2) 

Nedan följer även ett citat ifrån Skolverket hur de kortfattat beskriver de sju 

förmågorna. 

” 

1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband 

mellan begreppen.  

2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standard karaktär utan och med 

verktyg.  

3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat.  

4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda 

och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.  

5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.  

6. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.  

7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i 

ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. ”  

 (Skolverket 2017, s.1-2) 
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Sammanfattning av ovanstående citat är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 

resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga och relevansförmåga. Utvecklingen av 

förmågorna förutsätter att undervisningen innehåller olika arbetsformer och är varierad 

på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Eleverna ska även få möjlighet att utveckla 

förmågan kring att använda digitala verktyg för att bilda en fördjupad ämneskunskap 

(Skolverket 2017, s.1) 

3.1.2 Jämförelse ramverk 
Ryve (2006) skriver om ett ramverk som används i det amerikanska skolsystemet. Till 

skillnad från den svenska kursplanen i matematik som omfattar sju matematiska 

förmågor, så använder amerikanerna fem kompetenser som ska ligga till grund för 

elevernas lärande inom ämnet. De fem kompetenserna är: Begreppsförståelse, 

räknefärdighet, problemlösningsförmåga, matematiskt-logiskt resonemang och en 

positiv inställning till matematiken. De fyra förstnämnda är lika de förmågor som även 

finns med i den svenska ämnesplanen, där räknefärdigheten kan kopplas till 

procedurförmågan. Intressant är att amerikanerna även har en uppskriven kompetens att 

eleverna ska ha en positiv inställning till matematiken. Det här handlar i sin tur om att 

eleverna ska få en inblick i hur matematiken kan kopplas till verkligheten och även hur 

den kan kopplas till deras kommande yrkesroll. Dessa kompetenser framkom från ett 

projekt, Adding It Up: Helping Children Learn Matematics (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001), som sedan låg till grund för de fem kompetenserna i det amerikanska 

ramverket.  

I Danmark har åtta stycken kompetenser framkommit utifrån det så kallade KOM-

projektet. De åtta kompetenserna är: tankegång, problemlösning, modellering, 

resonemang, representation, symbol- och formalism, kommunikation och 

hjälpmedelskompetens (Niss & Hojgaard Jensen, 2002).  I stora drag så är de här 

kompetenserna rätt lika de förmågorna som är med i den svenska ämnesplanen för 

matematik. En skillnad är att danskarna har en kompetens som innebär att kunna hantera 

digitala verktyg som ett hjälpmedel, hjälpmedelskompetensen. Kilpatrick, Swafford & 

Findell (2001 s.427) beskriver att till exempel datorn och räknaren kan användas som 

hjälpmedel för att föra eleverna framåt då det gäller att befästa matematikkunskaper. De 

hänvisar till tidigare studier som visat på hur dessa digitala verktyg kan hjälpa eleverna 

och göra så de utvecklar en bredd då det gäller kunskap inom matematik. Det här kan i 

sin tur kopplas till danskarna uppskrivna kompetens, hjälpmedelskompetensen. 
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Den svenska ämnesplanen för matematik innehåller även en förmåga kring att eleverna 

ska kunna koppla matematiken till vardagliga situationer och se hur dessa kopplingar 

kan göras till kommande yrkesliv, relevansförmågan. Med jämförelse till danskarnas 

åtta kompetenser så finns det ingen kompetens som motsvara relevansförmågan.  

 

3.1.3 Skolverkets syn på digitala verktyg 
Integration av digitala verktyg i undervisningen kan vara positivt då det gäller elevernas 

utveckling i läroprocessen. Vad som är viktigt att tänka på är att det här inte sker på 

egen hand, det räcker inte att bara införa ett digitalt verktyg i undervisningen. För att 

integrationen ska bli positiv så krävs det att läraren har ett tydligt syfte med att använda 

det digitala verktyget. Integrationen av digitala verktyg kan även öka motivationen hos 

eleverna. Det finns större möjligheter till att individanpassa och variera undervisningen. 

Användningen av digitala verktyg kan även vara bra då många elever är duktiga på att 

använda olika digitala verktyg, vilket i sin tur kan vara en motiverande faktor för en del 

elever (Skolverket 2015). 

Digitala verktyg kan bidra till negativa effekter om det inte används på rätt sätt. 

Exempelvis så kan eleverna bli ofokuserade på det som ska göras på lektionen vilket i 

sin tur bidrar till en sämre läromiljö (Skolverket 2015). Exempel då eleverna kan bli 

ofokuserade är när datorn används som digitalt verktyg i undervisningen. Eleverna kan 

då använda datorn till områden som inte tillhör det som berör undervisningen, till 

exempel sociala medier.  

Största hindret för många lärare är troligen att det inte känner sig tillräckligt kunniga att 

använda olika former av digitala verktyg. Många lärare vill inte visa bristande 

kunskaper inför sina elever och väljer därför att inte inkludera digitala verktyg som de 

själva inte behärskar att använda. Innehållet i undervisningen är något som många 

tänker kan påverkas negativt vid användningen av digitala verktyg. Individerna är rädda 

att en del kunskapsområdet faller bort då man går från ett traditionellt läromedel till ett 

digitalt (Skolverket 2015).  
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3.2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet har tidigare forskning sammanställts. Forskningen berör integrering 

av digitala verktyg och hur dessa påverkar lärandet inom ämnet matematik. 

 
3.2.1 Integrering av digitala verktyg i undervisningen 
Keong, Horani & Daniel (2005, s.43-48) påpekar att det finns bristande kunskaper om 

hur digitala verktyg integreras i undervisningen. De hävdar även att det uppstått 

problem då olika digitala verktyg ska kunna inkluderas under enskilda lektioner. 

Studien ämnades för att lärare skulle få djupare kunskaper om hur digitala verktyg 

kunde integreras i undervisningen. Som hjälp konstruerades ett internetforum där 

lärarna kunde få hjälp med planering av lektioner då digitala verktyg kunde användas. 

Vad som hävdades var att användningen av digitala verktyg kunde främja individens 

förmåga att arbete i grupp och på sätt även att kunna kommunicera matematiken. I 

studien genomfördes en enkätundersökning under en kurs som State Education 

Department höll i. Sammanlagd insamlades 111 svar av lärare som deltog i kursen. 

Enkätfrågorna berörde sju stycken områden: Lärarens profil, hur lärare använde digitala 

verktyg, yrkesutveckling inom området, lärarnas upplevelser om digitala verktyg, i 

vilken utsträckning som digitala verktyg användes, svårigheter som lärarna hade stött på 

då digitala verktyg användes och till sist vad det fanns för alternativa lösningarna till det 

som lärarna tog upp. 

Fitzallen (2004, s.353) hävdar att svårigheten för lärare är att kunna använda digitala 

verktyg så att det främjar matematiskt tänkande och ett utvecklande lärande hos 

eleverna. Professionellt användande av digitala verktyg hävdas ligga i att läraren själv 

måste behärska det digitala verktyget som ska användas. Digitala verktyg bör användas 

utifrån ett tydligt syfte så att elevernas förmågor inom ämnet kan främjas.  

Studien gick ut på att undersöka hur fyra matematiklärare använde och inkluderade 

digitala verktyg i sin undervisning. Studien utfördes på högstadieskolor runt om i 

Tasmanien. 

Drijvers (2013) genomförde en studie som involverade hur digitala verktyg kan påverka 

matematikundervisningen och på så sätt hur verktygen påverkar lärandet inom ämnet. I 

undersökningen har han utgått ifrån sex stycken tidigare studier som berör samma 

område. Fokus låg på att ta fram olika framgångsfaktorer som tidigare studier visade på 

då det gällde digitala verktygs inverkan på lärandet. Det som framkom i resultatet var 

att tre faktorer spelade stor roll för att lyckas med integreringen av ett digitalt verktyg i 

undervisningen. Dessa faktorer var design, lärarens roll och det pedagogiska 
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sammanhanget. Med design menas, upplägget på lektionen utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv, hur det digitala verktyget är designat och även designen av olika uppgifter 

som involveras under lektionerna. Den andra faktorn är lärarens roll i undervisningen. 

Det här innebär att läraren genomför lektionen och sedan utvärderar och reflekterar hur 

det fungerade att använda det digitala verktyget i förhållande till hur lärandet sker. 

Tredje faktorn handlade om att det digitala verktyget integrerades i undervisningen med 

ett bakomliggande syfte, pedagogiska sammanhanget. Vad som påpekades var att det 

pedagogiska sammanhanget kunde bidra till en utökad studiemotivation hos eleverna, 

det här kunde i sin tur bidra till att eleverna utvecklade sina ämneskunskaper inom 

matematiken (Drijvers, 2013).  

Eickelmann, Gerick & Koop (2017) påpekar att lärarens attityd till användningen av 

digitala verktyg spelar roll då det gäller integreringen av verktyget. Om läraren har en 

positiv inställning och har en tanke kring hur det digitala verktyget kan gynna 

undervisningen, så kan den här positiva inställningen även överföras till eleverna.  

 

3.2.2 Digitala verktyg, prestationer och lärande 
Eickelmann, Gerick & Koop (2017) genomförde en internationell studie som 

involverade fem länder och sammanlagd 24579 studenter på 1263 olika skolor. Studien 

gick ut på att undersöka hur elevernas prestationer påverkas vid integrering av olika 

digitala verktyg i undervisningen. Prestationerna kan även kopplas till deras kompetens 

eller deras kunskaper då det gäller att behärska olika matematiska förmågor. I studien 

undersöktes hur elevers lärande och prestationer påverkades då datorn integrerades som 

digitalt verktyg i undervisningen. Studien visade att i tre av länderna så hade 

integreringen av dator inte någon större påverkan på elevernas prestationer och på så 

sätt ingen större påverkan på deras lärande. I två av länderna visade dock integreringen 

på en negativ effekt på elevernas prestationer. Det här skulle dock kunna bero på hur det 

digitala verktyget har integrerats.  

Läraren bör ha ett tydligt mål och syfte då integreringen ska ske. Det går inte att endast 

börja använda ett digitalt verktyg. Integreringen måste vara genomtänkt på ett sätt så att 

det digitala verktyget bidrar till en utveckling i undervisningen (Fitzallen 2004).  

I en studie som gjordes på grundskolor, högstadier och gymnasier i Sydkorea, (Song & 

Kang 2012), framkom att integreringen av digitala verktyg hade olika påverkan på 

elevernas lärande inom ämnet matematik. Studien visade att användningen av digitala 

verktyg hade större positiv påverkan på matematiska prestationer i gymnasiet än vad det 

hade i grundskolan och högstadiet. Studien visade även att det var förmågor som 
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kommunikation och resonemang som främjades vid användningen av digitala verktyg. 

Det hävdades att grupparbeten och gruppdiskussioner främjades då de digitala 

verktygen användes. Vad som var en betydelsefull faktor då det gällde integreringen av 

digitala verktyg i undervisningen var att det berodde på hur det digitala verktyget 

integrerades. Läraren och skolan i sig spelade en avgörande roll för att integreringen av 

digitala verktyg i undervisningen skulle bidra med något positivt. Studien involverade 

5009 elever från grundskolan, 4544 elever från högstadiet, 5240 elever från gymnasiet 

och även 1738 stycken lärare. 108 grundskolor, 74 högstadieskolor och 83 gymnasier 

låg till grund för insamlingen av empirin till studien. Studien grundade sig även på en 

tidigare studie som gjordes 2011 av Seoul Education Longitudinal Study (Song & Kang 

2012).  

Fathurrohman, Porter & Worthy (2017) genomförde en studie på grundskolor, 

högstadieskolor och gymnasium i Indonesien. I studien deltog sammanlagd 585 stycken 

lärare från de olika skolorna. Studien utgick ifrån hur lärare såg på integreringen av 

digitala verktyg i undervisningen. Då användningen av digitala verktyg var relativt ny 

för många av lärarna hade de inte så mycket tidigare erfarenheter att jämföra med. 

Studien visade dock att många lärare var positiva till integreringen av olika digitala 

verktyg. De ansåg att eleverna kunde utöka sitt lärande då undervisningen kunde bli lite 

bredare med nya verktyg och metoder. Det ansågs även bli lättare att representera olika 

matematiska områden med hjälp av de digitala verktygen. 

En nordisk forskning som involverade Sverige, Norge, Finland och Danmark, där cirka 

200 lärare medverkade och observationer gjordes vid olika undervisningssituationer, 

visade att i många fall så hade integreringen av digitala verktyg i undervisningen en 

positiv inverkan på elevernas lärande och prestationer. Det visade sig att om lärarna 

hade goda kunskaper inom användningsområdet av digitala verktyg så kunde det här 

även bidra till en positiv utveckling för eleverna inom området. Vad som även hävdades 

var att integreringen av digitala verktyg kunde ha positiv inverkan då det gällde 

elevernas motivation för ämnet. Förmågor som kommunikation och resonemang var 

delar som kunde främjas vid integreringen av digitala verktyg. Vad som även påpekades 

var att de digitala verktygen skulle användas i lagom utsträckning för att gynna lärandet 

hos eleverna (Sanya Gertsen Pedersen, Per Malmberg, Allan J Christensen, Marianne 

Pedersen, Søren Nipper, Christian Duelund Græm, Joakim Norrgård, Ramboll 

Management 2006).  
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4 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder som studien har sin utgångspunkt i. Metoderna 

är valda utifrån frågeställningarna. Delar som urval, genomförande, bearbetning av data, 

etiska aspekter och tillförlitlighet i studien har också tagits upp i det här kapitlet.  

 
4.1 Metodval 
Studien utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Då syftet med studien är att 

undersöka hurvida en utökad integrering av digitala verktyg påverkar elevers lärande 

och hur lärares syn på hur det här sker, så har intervjuer med verksamma lärare gjorts 

och även observationer har genomförts av lektioner då digitala verktyg används i 

undervisningen. 

Den kvalitativa forskningsstrategin kan sammanfattas med att analysen utgår ifrån ord 

eller visuella bilder. Till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin som istället 

omfattar en analys av numeriska värden. Den kvalitativa forskningen inriktar sig emot 

en förhållandevis få deltagare där fokus ligger i att tolka den insamlade empirin och där 

forskaren oftast är inblandad då datainsamlingen sker. Kvalitativ forskning kan även 

kopplas till ett holistiskt perspektiv, som utgår ifrån helheten i situationen (Denscombe 

2016 s: 344-346).  

 
4.2 Intervjuer 
För att få en djupare inblick hur lärarna arbetade med digitala verktyg och hur de här 

kunde påverka inlärningen hos eleverna så har kvalitativa intervjuer genomförts. Genom 

undersökningen hur lärandet sker, så kan en koppling även göras till de sju matematiska 

förmågorna, som undervisningen ska innehålla, vilket i sin tur ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla sina kunskaper inom ämnet.  

 
4.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Syftet med strategin att använda en kvalitativ intervjuform är att bilda en djupare 

förståelse om det som sker i situationen och även att få en djupare inblick i den 

intervjuades perspektiv på situationen. Ett centralt begrepp inom den kvalitativa 

forskningsintervjun är fenomenologi, fenomenologi inom kvalitativa 

forskningsintervjuer handlar om att bilda en förståelse för sociala fenomen utifrån 

aktörens perspektiv på situationen (Kvale & Brinkmann 2014 s: 41-45). I den här 

studien har inte en djupare redogörelse gjorts av begreppet fenomenologi. 

Intervjuerna var av öppen karaktär, vilket i sin tur kan delas upp i ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Öppen karaktär innebär att intervjun genomförs så att 
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följdfrågor kan ställas under tiden av intervjun. I ostrukturerade intervjuer har forskaren 

oftast förberett en intervjuguide med huvudfrågor som sedan ska öppna upp för ett 

samtal kring ämnet. Semistrukturerade intervjuer handlar om att forskaren ställer frågor 

av en formell karaktär som i sin tur ger möjlighet till följdfrågor som forskaren anser 

kan bidra till utvecklande svar inom området (Bryman 2011 s: 205-207).  

I den här studien är intervjuerna gjorda utifrån en semistrukturerad intervjuform. Alltså 

har frågorna konstruerats med en formell karaktär som i sin tur ger möjlighet att ställa 

följdfrågor till individen som intervjuas.  

 
4.2.2 Pilotintervjuer 
Innan intervjuerna genomförs på informanterna bör intervjun testas med hjälp av en så 

kallad pilotintervju, pilotintervjun innebär att forskaren testar sin intervju på en eller 

flera personer som är insatta i ämnet som studien berör. Med hjälp av pilotintervjun får 

forskaren en inblick i hur intervjun fungerar i praktiken och det ges även möjlighet att 

korrigera intervjufrågorna så att relevanta svar ges utifrån frågeställningarna. 

Intervjuaren blir även säkrare på hur intervjun ska genomföras och kan på så sätt vara 

mer förberedd på olika följdfrågor som kan uppstå då intervjun utförs på informanten 

(Kvale & Brinkmann 2014). 

I den här studien gjordes en pilotintervju med en bekant som läser till mellanstadielärare 

och som har matematik som ett av sina ämnen. Att testa intervjun på en lärarstudent 

med grundkunskaper inom matematik var fördelaktigt då den här personen var 

någorlunda insatt i ämnet. Med hjälp av pilotintervjun så kunde intervjuguiden 

korrigeras och tankar om vilka följdfrågor som skulle kunna uppkomma blev klarare 

inför intervjuerna med informanterna.  

 
4.2.3 Intervjuguide 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som skulle ligga till grund för att styra 

upp intervjun i förhållande till frågeställningarna. Dalen (2015) belyser i sin bok 

Intervju som metod, att det är betydelsefullt att inleda intervjun med några öppnande 

frågor som egentligen inte är kopplade till studiens syfte. De här frågorna kan vara av 

vardaglig karaktär och ska syfta till att informanten blir bekväm i situationen.  

Intervjuguiden i den här studien konstruerades utefter upplägget som Dalen (2015) 

påpekade. Intervjun inleddes med två öppnande frågor som skulle bidra till att 

informanten blev mer bekväm i situationen. Därefter övergick intervjun i frågor som var 

konstruerade utefter studiens syfte, se bilaga B.  
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4.3 Observationer 
För att få en djupare inblick hur de digitala verktygen används och påverkar 

undervisningen så har även observationer genomförts. Observationerna gjordes före 

intervjuerna, så att lärarna inte skulle bli påverkade av frågorna från intervjun.  

 
4.3.1 Deltagande observationer 
Observationsforskningen kan delas upp i systematiska observationer och deltagande 

observationer. Där systematiska observationer kan kopplas till en mer kvantitativ 

forskningsstil samt dataanalys. Deltagande observationer kan i sin tur kopplas till en 

mer kvalitativ forskningsstil, där forskaren befinner sig i situationen och kan studera en 

viss situation i dess naturliga omgivning (Denscombe 2016 s: 293,304-305).  

Deltagande observationerna bör i början var inriktade mot så kallade holistiska 

observationer. Här kan forskaren först bilda en uppfattning om situationen i allmänhet, 

vilket i sin tur kan övergå i fokuserade observationer. Vid de fokuserade 

observationerna riktas observationen in på områden som forskaren kan finna mer av 

betydelse till studiens syfte (Denscombe 2016 s: 307-308).  

Den här studien utgick ifrån deltagande observationer. Med den här metoden blev det 

lättare att sätta sig in och bilda en uppfattning om hur situationen utspelade sig i den 

naturliga miljön. I samband med observationerna gjordes fältanteckningar. 

 

4.3.2 Fältanteckningar 
För att behålla koncentrationen under observationerna bör forskaren inte föra 

anteckningar under tiden som observationen pågår. Observatören ska även vara så 

diskret som möjligt så att han/hon inte påverkar den naturliga miljön. Därför bör 

forskaren inta en passiv roll som enbart sitter i skymundan och observerar det som sker.  

Fältanteckningarna bör göras så snart som möjligt efter observationerna. Om 

anteckningarna dröjer kan det lätt hända att forskaren glömmer bort viktiga delar som 

uppstod vid observationen (Denscombe 2016 s: 308). 

 
4.4 Urval 
För att få svar på frågeställningarna krävs det att informanterna är väl bekanta i det 

området som studien syftar till. Det här kan kopplas till ett målinriktat urval som 

innebär att informanterna bör vara insatta i de frågor som berör studien (Bryman 2011 

s:433-434).  

I studien så har ett målinriktat urval gjorts. Målgruppen var gymnasielärare runt om på 

skolor i Kronobergs län i södra Sverige. Studien omfattade fem legitimerade 
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gymnasielärare och en lärare som inte hade lärarlegitimation. Alla informanterna var av 

manligt kön och har varit verksamma inom yrket mellan 1-12 år. De verksamma lärarna 

på de olika skolorna fick själva avgöra om det ville delta i studien.  

Kontakt upprättades med tre informanter i samband med studien. Två informanter var 

av tidigare kännedom ifrån andra sammanhang.  

 
4.5 Genomförande 
I början skickades mail ut till gymnasieskolor runt om i Kronobergs län. Mailet 

skickades ut till verksamma matematiklärare på de olika skolorna. I mailet presenterade 

jag mig själv och skickade även med ett följebrev, se bilaga A. I följebrevet belystes 

delar så som syfte med studien, vilken metod som skulle användas för insamling av 

data, tidsåtgång för intervjuerna och även hur observationerna var tänkta att 

genomföras.  

Några lärare var villiga att delta och vidare kontakt togs för bestämmelse av tidpunkt då 

intervjuerna och observationerna kunde genomföras. Observationerna fick anpassas till 

det tillfällen då lärarna använde någon form av digitalt verktyg vid 

undervisningssituationerna.  

 
4.6 Bearbetning av data 
Bryman (2011 s: 428-431) påpekar att anteckningar som utförs vid en intervju kan vara 

ett störmoment för informanten. Informanten kan känna en viss oro och stress då 

forskaren sitter och antecknar, samtidigt är det lätt att forskaren missar viktiga bitar 

under intervjun då han/hon fokuserar på att föra anteckningar. Därför är det bättre att 

spela in hela intervjun och sedan kan forskaren i lugn och ro transkribera vad som har 

sagts. Det mest tidskrävande då en studie utgår ifrån kvalitativa forskningsintervjuer, är 

transkriberingen. Bryman (ibid.) belyser även i sin bok att det är av vikt att 

transkriberingen och analysen av intervjuerna genomförs inom en snar framtid efter 

själva intervjun. Vikten av att bearbeta de här delarna inom kort är att forskaren har all 

information färsk i huvudet och när transkriberingen då genomförs så har forskaren 

lättare att kunna koppla de olika delarna till intervjun. 

Bearbetningen av insamlad data från intervjuerna gjordes så snart som möjligt efter att 

intervjuerna var avklarade. Genom att gå till väga på det här viset, så kunde kopplingar 

göras till det som skedde under intervjun.   

Fältanteckningarna sammanställdes inom 1-2 timmar efter att observationen 

genomförts. 
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4.7 Etiska aspekter 
Innan data insamlas bör forskaren befästa kunskaper om olika etiska aspekter som ska 

tillämpas i studien. Det är viktigt att deltagarna i studien blir informerade om de etiska 

aspekterna. Det här handlar om rättigheter och värdigheter och att det inte ska bli någon 

negativ påverkan för deltagarna som deltar i studien (Denscombe 2016 s: 428-430).  

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudkrav för att deltagaren ska skyddas utifrån 

ett etiskt perspektiv. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagare 

i studien ska veta om vad studien syftar till och även vad de har för roller då det gäller 

deras deltagande. I den här studien så har alla deltagare fått ta del av syftet med studien 

och det har även påpekats tydligt vad de har för roller.  

Samtyckekravet handlar i sin tur om att deltagarna har godkänt att de är villiga att delta i 

studien. Det handlar även om att det är okej att avbryta sin medverkan när som helst. 

Deltagaren ska aldrig känna sig tvingad eller pressad att fortsätta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet ibid.). Vid intervjuerna tydliggjordes att deltagandet var helt frivilligt 

att det var okej för informanten att avbryta intervjun om det var det som önskades. Vid 

observationerna förklarades att eleverna inte observerades individuellt, utan att vikten 

istället låg på hur lärandet sker allmänt i klassrummet då digitala verktyg användes i 

undervisningen.  

Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter om individerna som deltagit i studien 

kommer offentliggöras, utan allt kommer hållas anonymt (Vetenskapsrådet ibid.). I 

studien fick deltagarna veta att deras uppgifter skulle behandlas anonymt. Deltagarna i 

sig var inte anonyma inför mig som forskare, men vad som klargjordes var att de skulle 

vara helt anonyma i den sammanställda studien.  

Nyttjandekravet innefattar att empirin som samlats in under studien endast får användas 

i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet ibid.). Här informerades deltagarna att empirin 

endast skulle användas för att besvara frågeställningarna och tillföra information som 

knöt an till studiens syfte.  

 
4.8 Tillförlitlighet 
Då det gäller kvalitativ forskning så är det inte lika lätt att bedöma trovärdigheten som 

det är i kvantitativ forskning. Vid en kvantitativ ansats så kan en kontroll göras av 

forskningskvaliteten och data som samlats in genom att upprepa en liknande 

undersökning. Vid en kvalitativ ansats är det svårt att kunna göra identiska sociala 
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inramningar, vilket gör det svårare att upprepa studien och på så sätt svårare att 

kontrollera trovärdigheten i den (Denscombe 2016, s: 409-410).    

 
4.8.1 Validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie handlar om hur trovärdig studien är. Ibland kan det 

vara svårt för läsaren att avgöra hur stor validiteten är då det gäller en kvalitativ studie. 

Det här beror på att metoder som kvalitativa studier innehåller oftast inkluderar 

forskaren själv och på så vis kan bilden av verkligheten bli en aning vriden åt forskarens 

egna erfarenheter. För att öka validiteten i studien kan forskaren ta hänsyn till tre 

aspekter: respondentvalidering, grundade data och triangulering. Respondentvalidering 

innebär att forskaren delar med sig av den informationen som deltagaren/deltagarna 

själva deltagit i (Denscombe 2016, s:410-411). I den här studien fick lärarna ta del av 

transkriberingen och de fältanteckningarna som sammanställdes i samband med deras 

egna lektioner. Lärarna kunde då få möjlighet att ge synpunkter och påpeka om det var 

något som verkade konstigt i materialet.   

Något som bidrar med högre validitet då det gäller kvalitativa studier är att forskaren 

oftast tillbringar mycket tid till intervjuer eller observationer. Det här kan höja 

trovärdighetsfaktorn då forskaren blir insatt i den verkliga miljön i en större 

utsträckning (ibid.). Eftersom den här studien omfattade både intervjuer och 

observationer så tillbringades mycket tid ute på fältet vilket i sin tur kan bidra till en 

högre validitet.  

Triangulering innebär att forskaren stödjer sin egen forskning till andra källor inom 

området (ibid.). Den här studien är grundad i källor som har koppling till 

frågeställningarna och studiens syfte.  

 
4.8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om hur exakt studien är genomförd. I en kvalitativ studie så är 

forskaren oftast delaktig i form av intervjuer och observationer. Alla individer är olika 

och uppfattar situationer på olika sätt. Frågan som uppkommer i det här fallet är om 

studien skulle ge samma resultat då en annan forskare utför den. För att utöka 

pålitligheten i studien krävs att en noggrann redogörelse görs av metoden (Denscombe 

2016, s: 411-412). Metoden presenteras tydligt i den här studien för att läsaren ska få en 

djupare inblick vad som ligger till grund för empirin. Läsaren får tillgång till materiel i 

bilagorna, så som, intervjuguide, transkriberade intervjuerna, fältanteckningar och 

följebrev.  
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras den insamlade empirin. Utifrån frågeställningarna så 

sammanfattas den relevanta informationen som intervjuerna och fältanteckningarna 

bidragit med. Varje intervju har presenterats var för sig. I samband med redogörelse för 

varje intervju, så har även koppling gjorts till matematiska uppgifter som de olika 

lektionerna berörde. Kapitlet ligger även till grund för nästa kapitel som innehåller en 

resultatdiskussion. 

 
5.1 Lärare 1 
Läraren påpekade att en utökad digitalisering av undervisningen kunde bidra med en 

negativ påverkan hos elevernas lärande. Vad som framförallt påpekades var att eleverna 

i en del fall tappade viktiga bitar, som kunde vara betydelsefulla i läroprocessen. 

Exempel som togs upp var att användningen av miniräknare kunde ge en negativ effekt 

på elevernas procedurförmåga. Eleverna tappade den mekaniska biten av uträkningarna 

då räknaren användes för tal som de egentligen hade klarat av med huvudräkning. 

Utifrån Bilaga D:2, så ges ett exempel på en uppgift som eleverna egentligen hade 

kunnat räkna ut för hand, istället för att använda räknaren på. Läraren använde sig av 

miniräknaren i undervisningen, men inga andra digitala verktyg. När läraren blev 

tillfrågad så ansågs dock att ett syfte skulle kunna finnas att integrera andra digitala 

verktyg i undervisningen. Vad som hävdades var att det skulle vara bra att använda 

något slags digitalt verktyg för att visualisera olika typer av grafer och delar av 

geometrin, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett utökat lärande. Läraren skulle även 

kunna tänka sig en användning av ”flipped classrum” hade varit bra att använda i 

undervisningen. Eleverna skulle då kunna träna på saker som de har lite svårare för, de 

skulle även kunna ta igen saker som missats under lektionstiden.  

Då frågan kom upp hurvida integreringen av digitala verktyg kan påverka de sju 

matematiska förmågorna i undervisningen, påpekade läraren att det fanns både positiva 

och negativa influenser. Läraren ansåg att för mycket användning av miniräknare kunde 

påverka procedurförmågan negativt. Samtidigt ansågs att modelleringsförmågan och 

problemlösningsförmågan kunde gynnas av integreringen av digitala verktyg i 

undervisningen. 
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5.2 Lärare 2 
Läraren nämnde att han använde sig av miniräknare och dator i sin undervisning. 

Miniräknaren användes i allmänhet då eleverna behövde räkna ut svårare tal och datorn 

användes framförallt till frågesport inom ämnet. Kahoot användes som program vid 

frågesporten. Läraren påpekade att användningen av kahoot kunde vara bra då ett nytt 

område skulle presenteras, läraren kunde då se vilka kunskaper som eleverna redan hade 

från början. Programmet användes även som en introduktion till en del lektioner för att 

mjuka upp lite för eleverna och ibland som avslutning till en del lektioner för att kolla 

av om eleverna snappat upp de delar som lektionen berört. Då frågan om syftet till 

varför kahoot användes kom upp, svarade läraren att det framförallt var för att kunna 

variera undervisningen med lite andra delar. Det här kunde i sin tur öka motivationen 

hos eleverna genom att de fick göra något annat än att enbart räkna utifrån läroboken. 

Utifrån hur läraren arbetade med kahoot så påpekade han att det framförallt var 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan som 

eleverna tränade på. De här tre förmågorna främjades framförallt då läraren delade upp 

klassen i mindre grupper och sedan körde kahooten med dem. Med koppling till 

observationen som genomfördes så ges ett exempel på vad för uppgift som kahooten 

innehöll i bilaga D:3. Eleverna fick sitta i mindre grupper och svara på uppgifterna. Det 

här bidrog till att eleverna fick kommunicera och resonera sig fram till det rätta svaren i 

varje grupp. Läraren nämnde även att det beror på vilket digitalt verktyg och hur det 

används, som i sin tur kan ligga till grund för hur de olika förmågorna påverkas.  

 
5.3 Lärare 3 
Under intervjun nämnde läraren att han brukar använda sig av lite olika digitala verktyg 

i sin undervisning. Under lektionerna brukade en del uträkningar göras i excel. Läraren 

använde sig även av en hemsida, studi.se, där eleverna kunde träna på olika 

matematikuppgifter inom de flesta matematiska områdena. I bilaga D:4 så visas ett 

exempel på uppgift som fanns med som uppgift på hemsidan studi.se. Uppgifterna 

under den här lektionen berörde olika beräkningar av potenser. Den här hemsidan var 

även ett hjälpmedel inom andra ämnen. Fördelen med hemsidan var att eleverna kunde 

använda sig av översättningar till andra språk. Det här var nödvändigt då en rätt stor del 

av skolans elever hade en utländsk bakgrund. Syfte med att använda hemsidan i 

undervisningen var för att eleverna skulle förstå. Läraren påpekade att i många fall hade 

eleverna inte svårt för matematiken, utan det var språket som gjorde att de körde fast vid 

uppgifterna. Eleverna kunde alltså svara fel på uppgifterna på grund av att de inte 
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förstått vad som skulle göras. Läraren påpekade i slutet att det var viktigt med en 

varierad undervisning för att förmågorna skulle främjas. Vad som nämndes var att 

undervisningen kunde varieras med integrering av olika digitala verktyg för att utveckla 

undervisningen och elevernas lärande.  

 
5.4 Lärare 4 
Lärare nämnde att ett den grafritande räknaren var en naturlig del av undervisningen. 

Läraren använde sig även av en hemsida, desmos.com, där olika grafer och funktioner 

kan visualiseras. Syftet med att använda hemsidan i undervisningen var att kunna 

visualisera funktionerna för eleverna. Här handlade det även om att kunna jämföra olika 

funktioner och att kunna se vad som händer vid förändringar av funktionerna. En annan 

hemsida som användes var Wolframalfa.com. Hemsidan användes framförallt inom 

matematik 5 kurserna då eleverna jobbade med olika differentialekvationer. Läraren 

använde sig även av så kallade kunskapsmatriser. Här kunde eleverna få stöd med vad 

för uppgifter som de behövde öva mer på. Utifrån hur läraren arbetade med digitala 

verktyg i undervisningen så kunde han se att modelleringsförmågan, begreppsförmågan, 

resonemangsförmågan problemlösningsförmågan, procedurförmågan och 

kommunikationsförmågan främjades.  

Modelleringen, resonemang och begreppsbildningen kunde främjas genom hemsidan 

desmos.com, då eleverna fick visualisera olika typer av funktioner. När hemsidan 

användes så kunde eleverna få en djupare förståelse för enskilda begrepp som tillhörde 

området. I följd av att de här förmågorna tränades, kunde de även bidra till att eleverna 

utökade sina kunskaper kring att lösa olika problem och att det kunde bygga upp en 

förståelse för matematiska procedurer inom området. Läraren påpekade att 

resonemangsförmågan hängde ihop med kommunikationsförmågan. Kommunikationen 

handlar även om att kunna se och kunna jämföra/göra kopplingar mellan olika 

ekvationer och grafer. Vilket i sin tur betyder att eleverna behöver kunna resonera sig 

fram för att kunna kommunicera matematiken. I Bilaga D:5 så visas ett exempel på 

uppgift som behandlades då observationen genomfördes. Uppgiften kunde lösas på två 

olika sätt, antingen genom en ekvationslösning eller genom en grafisk lösning. Eleverna 

kunde här både använda sin grafritande räknare eller hemsidan desmos för att lösa 

uppgiften.  
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5.5 Lärare 5 
Läraren brukade använda sig av kunskapsmatriser då olika prov skulle konstrueras 

tillsammans med andra lärare. Eleverna uppskattade att använda kahoot i 

undervisningen. Läraren påpekade dock att det inte kunde uppstå särskilt mycket 

diskussioner då kahoot användes, utan det blev istället mer som en tävling och ett 

motiverande moment för eleverna. Ett annat frågesportprogram som användes i 

undervisningen var Quizlet. Det som hade används var Quizlet-live, här skulle eleverna 

arbeta i mindre grupper och samarbeta för att kunna lösa uppgifterna. Grupperna får då 

olika svar på sin mobil, Ipad eller dator och måste utifrån de olika svaren, resonera och 

kommunicera sig fram till de rätta svaret. Om eleverna svarade fel på till exempel femte 

frågan så fick de börja om från början på fråga ett. Det här bidrog till att eleverna inte 

kunde stressa sig igenom frågorna för att få in ett svar så snabbt som möjligt, utan de 

var tvungna att tänka igenom varje fråga noggrant. Om det var något extra som någon 

elev behövde träna på så använde läraren hemsidan nomp.se. Här kunde eleverna träna 

på olika uppgifter, vilket i sin tur kunde bidra att de utvecklade sina kunskaper inom 

området. Läraren påpekade att kahoot användes framförallt som ett motiverande 

moment för eleverna, men att det skulle kunna bidra till elevernas utveckling inom 

matematiken om frågorna diskuterades efter frågesporten avslutats. Kahooten kunde 

även användas då läraren ville kolla av hur eleverna låg till inom ett visst område, 

antingen i början av området eller efter ett avslutat. Vid användningen av hemsidan 

nomp så kunde eleverna bli mer motiverade eftersom verktyget innehöll ett 

poängsystem. Kunskapsmatriserna påpekades vara bra att använda för att läraren 

individuellt inte skulle lägga sina frågor på för hög/låg nivå, det kunde istället leda till 

en mer jämlik undervisning mellan olika lärare. Vid användningen av Quizlet 

applicerade eleverna sin procedurförmåga. För att klara av en del av uppgifterna var 

begreppsförmågan betydelsefull. Om eleverna inte förstått begreppen tidigare, så kunde 

de bygga upp en förståelse för dem då de arbetade med Quizlet. Om uppgifterna 

konstruerades med problemlösningskaraktär så fick eleverna även träna på 

problemlösningsförmågan. Avslutningsvis påpekade läraren att han tänkt arbeta med 

Geogebra då de skulle börja med geometriavsnittet och Desmos då de skulle börja 

arbeta med funktioner. Läraren nämnde att de här hemsidorna underlättade att 

visualisera figurer, grafer och funktioner för eleverna. Eleverna hade tillgång till egna 

Ipads där båda hemsidorna var lättillgängliga. Under observationen så arbetade eleverna 

med olika procentuppgifter som de blivit tilldelade i ett forum som läraren konstruerat. 
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Exempel på uppgift som behandlades under lektionen handlade om förändringsfaktorer 

och hur man kunde använda ekvationerna för att lösa sådana uppgifter, se bilaga D:1. 

Intervjun avslutades med att läraren nämnde att det var viktigt att förstå hur det digitala 

verktyget användes och att det finns ett syfte med integreringen så att det digitala 

verktyget inte blir ett hinder för fortsatt lärande inom ämnet. 
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6 Diskussion 
I det här avsnittet har en diskussion genomförts angående resultatet och den tidigare 

forskningen. Kapitlet består även av en metoddiskussion där den använda metoden 

diskuteras. I det här kapitlet ges även förslag till framtida forskning inom området. 

 
6.1 Resultatdiskussion 
Här presenteras resultat i förhållande till den tidigare forskningen. Diskussionen har 

utgått ifrån de frågeställningarna och syftet som arbetet ämnat forska i. Vad som 

möjligen behöver tydliggöras är att den tidigare forskningen som studien grundar sig på 

involverar olika länder, då det gäller de matematiska förmågorna så ser dem annorlunda 

ut från land till land. Några exempel på olika ramverk togs upp i den teoretiska 

bakgrunden. Kopplingar mellan länderna kan dock göras då användningen och 

integreringen av digitala verktyg i matematikundervisningen är ett aktuellt ämne. 

 
6.1.1 Vad har gymnasielärare för syfte med att använda digitala verktyg i 
matematikundervisningen? 
Den ena frågeställningen som arbetet har sin utgångspunkt i var att undersöka vad 

gymnasielärare har för syfte med att integrera olika digitala verktyg in undervisningen. 

Med koppling till bakgrundskapitlet påpekade två tidigare studier att stor vikt låg i hur 

det digitala verktyget integrerades (Fitzallen (2004) ; Song & Kang 2012). Även 

Skolverket (2015) betonade att en av de viktigaste delarna då ett nytt digitalt verktyg 

integreras i undervisningen, var att läraren behövde ha ett tydligt syfte med varför 

verktyget skulle kunna bidra med något positivt till undervisningen. Det här kan kopplas 

till det pedagogiska sammanhanget som innebär att läraren har ett tydligt syfte angående 

integreringen av de digitala verktygen (Drijvers, 2013). Utifrån de genomförda 

intervjuerna framkom det tydligast att lärare fyra och fem betonade vikten av att ha ett 

tydligt syfte med det digitala verktyget som skulle användas. Vad som nämndes var att 

det digitala verktyget inte fick bli ett hinder för undervisningen och på så sätt även ett 

hinder för elevernas lärande. När frågan kom upp så hade dock varje lärare en tanke 

bakom varför de använde sig av de olika digitala verktygen i undervisningen. Vad som 

var gemensamt med de fem informanterna, var att de påpekade motivationen som ett 

syfte då de digitala verktygen användes. Dels togs delar upp, så som att eleverna kunde 

bli mer motiverade då undervisningen varierades med olika digitala verktyg. En annan 

motiverande faktor som belystes var att eleverna ansåg undervisningen mer 

tillfredställande då de till exempel tyckte att frågesport med hjälp av digitala verktyg, 

bidrog till att undervisningen blev lite mer lättsam och rolig. Med koppling till den 
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tidigare forskningen så belyste Eickelmann, Gerick & Koop (2017) att motivationen 

kunde öka i takt med att läraren involverade de digitala verktygen i undervisningen. 

Murphy (2016) påpekade också att motivationen kunde höjas hos eleverna då digitala 

verktyg integrerades i undervisningen. Som följd av att motivationen till ämnet 

utökades så visade det sig att även eleverna kunde utöka sitt lärande i högre grad. 

Drijvers (2013) belyste att genom det pedagogiska sammanhanget, som innebar att ha 

ett tydligt syfte med integreringen av det digitala verktyget, så kunde 

studiemotivationen utökas hos eleverna. Studiemotivationen kunde sedan ligga till 

grund för att eleverna utökade sina ämneskunskaper inom matematiken. Skolverket 

(2015) belyser att integrering av olika digitala verktyg kan bidra till en varierad 

undervisning och utökad motivation hos eleverna. Här blir det lärarens uppdrag att 

integrera verktygen på ett ändamålsenligt sätt. Det här kan kopplas till Drijvers (2013) 

studie som tar upp att designen på undervisningen är en bidragande faktor till en lyckad 

integrering av digitala verktyg. Designen berörde hur läraren valde att lägga upp 

undervisningen utifrån ett pedagogiskt perspektiv (Drijvers, 2013). 

Andra syften som lärarna hade då det gällde användningen av digitala verktyg i 

undervisningen, var att det kunde bli lättare att visualisera olika typer av funktioner och 

grafer. Det påpekades att eleverna kunde bygga upp en större förståelse för området om 

matematiken representerades på olika sätt. Med hjälp av de olika digitala verktygen som 

visualiserade matematiken för eleverna, så kunde även kopplingar göras till hur en 

funktion hörde samman med en graf och vad för slags förändringar som kunde ske om 

funktionen förändrades. Exempel utifrån observationerna skulle här kunna vara då 

eleverna skulle lösa en uppgift antingen grafiskt eller med en ekvation (Bilaga D:5). 

Genom att genomföra båda lösningsmetoderna så kunde eleverna göra kopplingar 

mellan ekvation, funktion och graf. Det här handlar även om att kunna visualisera och 

representera matematiken på olika sätt, vilket i sin tur kan bidra till att eleverna kan 

bilda en förståelse för det matematiska området. Fitzallen (2004) belyser i sin artikel att 

en positiv integration av digitala verktyg kan bidra till en utökad förståelse hos eleverna. 

Integrationen kan då vara i form av att läraren använder det digitala verktygen för att 

visualisera matematiken så att eleverna kan utöka sina ämneskunskaper. Skolverket 

(2015) påpekar att en del digitala verktyg kan passa in på olika områden inom ämnet. 

En del kan till exempel vara bra då matematiken behöver representeras och visualiseras 

på olika sätt för att fler elever ska kunna bilda en förståelse för området. Det här var 

även något som informanterna belyste under intervjuerna, att olika digitala verktyg 
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passar in bra på olika matematiska områden och på så vis var det viktigt att ha ett tydligt 

syfte vad det digitala verktyget skulle användas till i undervisningen.  

 
6.1.2 Hur anser gymnasielärare att de sju matematiska förmågorna påverkas i 
takt med en utökning av digitala verktyg i undervisningen? 
I det här stycket presenteras varje matematisk förmåga var för sig utifrån resultatet och 

sedan har även kopplingar till bakgrundskapitlet gjorts. Vad som blir viktigt att påpeka 

är att de sju matematiska förmågorna som den svenska ämnesplanen innehåller inte 

används i andra länder runt om i världen. Dock kan kopplingar göras mellan de sju 

förmågorna och delar som tidigare studier visat på om hur digitala verktyg påverkar 

lärandet. 

 
6.1.2.1 Begreppsförmåga 
Begreppsförmågan ansåg främjas då olika digitala matematiska program och hemsidor 

användes i undervisningen. Eleverna fick till exempel träna på olika begrepp då 

Desmos, Geogebra och Nomp användes i undervisningen. En utökad begreppsbildning 

kunde även ges genom hemsidorna Wolframalfa.com och studi.se. Programmen och 

hemsidorna innehöll olika matematiska begrepp som eleverna antingen hade tidigare 

kunskaper om, eller så kunde de bilda en förståelse för begreppen då verktygen 

användes. Exempel på begrepp som kunde tränas på var andelen, förändringsfaktor, 

total procentuell förändring, inom momentet procent som bearbetades under en av 

lektionerna som observerades. Fitzallen (2004) hävdade att svårigheten då ett nytt 

digitalt verktyg skulle integrerades, var hur det skulle kunna främja elevernas 

matematiska tänkande och andra förmågor som skulle bidra till deras fortsatta 

utveckling i läroprocessen. Det här kan i sin tur kopplas till begreppsförmågan. Läraren 

kan då välja ut digitala verktyg som i sin tur skulle kunna främja elevernas förmåga då 

det gäller att förstå olika begrepp inom matematiken. Med koppling till jämförelsen av 

de olika ramverken i Sverige, Danmark och Usa så var det Sveriges och Usa:s ramverk 

som innehöll en utskriven förmåga/kompetens som berörde hanteringen och förståelsen 

kring olika begrepp inom matematiken. Eleverna fick under observationerna träna på 

olika begrepp inom de olika matematiska områdena som hanterades. Begreppsförmågan 

blir här en viktig del för att eleverna ska kunna förstå det matematiska innehållet. Om 

eleverna inte behärskar begreppen inom området så blir det svårt att kunna arbeta vidare 

och på så vis även svårt att utveckla sitt lärande inom området. 
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6.1.2.2 Procedurförmåga 
Beroende på vad för digitalt verktyg som användes så kunde procedurförmågan 

påverkas antingen positivt eller negativt. Det som påpekades var att miniräknarens 

användning i för stor utsträckning kunde ge negativ effekt på elevernas fortsatta lärande 

då det gällde procedurförmågan. Delar som kunde brista var då att eleverna inte fick 

träna på den mekaniska biten vid uträkningar, utan att de istället lät miniräknaren räkna 

ut tal som de egentligen hade kunnat klara av med beräkningar för hand. Exempel från 

observationerna var då eleverna skulle beräkna 0.17∗5, se bilaga D:2. Användningen av 

räknaren bidrog här till att eleverna miste den mekaniska biten och på så sätt påverkades 

procedurförmågan negativt då de egentligen hade kunnat träna på att lösa uttrycket för 

hand. Procedurförmågan kan även kopplas till räknefärdighetskompetensen som finns 

med i Usa:s ramverk och även till tankegångsförmågan i Danmarks ramverk. Genom att 

använda räknaren till lättare tal så påverkas elevernas kompetens kring räknefärdighet 

negativt, då det förlitar sig på att räknaren alltid kommer finnas nära till hands vid olika 

beräkningar som de stöter på. Sanya m.fl (2006) belyste att de digitala verktygen bör 

användas på en lagom nivå för att bidra till en utveckling hos elevernas lärande. Det här 

kan kopplas till att miniräknaren borde användas som digitalt verktyg i lagom grad och 

att eleverna inte alltid borde ha miniräknaren till hands då olika beräkningar genomförs.  

Samtidigt kunde andra digitala verktyg istället bidra till att procedurförmågan 

främjades. Till exempel kunde procedurförmågan främjas hos eleverna då Kahoot och 

Quizlet användes som digitala verktyg. Eleverna fick då utföra beräknar i huvudet för 

att sedan komma fram till det rätta svaren. Eickelmann, Gerick & Koop (2017) ; 

Fitzallen (2004) belyser att de digitala verktygens integrering ska bidra till att eleverna 

utvecklar sitt matematiska tänkande. Med koppling till procedurförmågan kan det här 

ses som att eleverna får möjlighet att utföra beräkningar då de digitala verktygen 

används som i sin tur kan bidra till att de utvecklar sin kompetens att tänka matematiskt. 

Procedurförmågan kan sedan ligga till grund för att lösa matematiska problem med 

olika typer av beräkningar.  

 
6.1.2.3 Problemlösningsförmåga 
Beroende på hur läraren valde att konstruera uppgifterna, då de digitala verktygen 

användes, så kunde även problemlösningsförmågan främjas. Det påpekades även att 

problemlösningsförmågan kunde främjas då eleverna fick arbeta i grupp med det 

digitala verktyget som central del i undervisningen. Problemlösningen är en tydlig 

utskriven förmåga/kompetens i Sveriges, Danmarks och Usa:s olika ramverk för 
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matematikundervisningen. Med koppling till observationerna så var det särskilt under 

en lektion som eleverna fick träna på problemlösningsuppgifter. Läraren hade här valt 

uppgifter där eleverna inte endast kunde applicera sin 

procedurförmåga/räknefärdighetskompetens för att komma fram till svaret. Eleverna 

kunde här lösa uppgiften på olika sätt och resonera sig fram till svaret med hjälp av 

hemsidan Desmos eller den grafritande räknaren, se bilaga D:5. Eickelmann, Gerick & 

Koop (2017) ; Fitzallen (2004) belyser att de digitala verktygen ska främja matematiskt 

tänkande hos eleverna. Det matematiska tänkandet handlar även om individens 

kompetens att lösa olika problem inom ämnet. Läraren kan alltså välja att utforma 

frågorna med en karaktär av problemlösning, i samband med att de digitala verktygen 

används och på så sätt kan problemlösningsförmågan främjas. Alltså handlar det om hur 

vida läraren väljer att konstruera frågorna för att problemlösningsförmågan ska kunna 

främjas vid användningen av de olika digitala verktygen. Vilket i sin tur kan kopplas till 

Drijvers (2013) studie, där designen av uppgifterna var en bidragande faktor för att 

främja elevernas lärande inom ämnet.  

 
6.1.2.4 Modelleringsförmåga 
Modelleringsförmågan kunde främjas då olika digitala verktyg användes i 

undervisningen. På hemsidan Desmos kunde eleverna följa matematiska modeller och 

göra olika kopplingar mellan funktioner och grafer. Modelleringsförmågan kunde även 

främjas då matematiken representera på olika sätt. Eleverna fick då se kopplingar 

mellan de olika modellera och på så sätt bygga upp en djupare förståelse för området. 

Modelleringsförmågan finns både med i det svenska och danska ramverket, men inte i 

det amerikanska. Utifrån observationerna så kan modelleringsförmågan kopplas till 

bilaga D:5 där eleverna arbetade med problemlösning under lektionen. Eleverna fick här 

jämföra olika modeller som matematiken representerades via. Modellerna i det här fallet 

kunde vara att eleverna skulle göra kopplingar mellan ekvationer, funktioner, tabeller 

och grafer. Fathurrohman, Porter & Worthy (2017) nämnde i sin studie att en del 

matematiska områden kunde bli lättare att representera med hjälp av olika digitala 

verktyg. Det här kan även kopplas till modelleringen inom matematiken. Med hjälp av 

de digitala verktygen så kan olika modeller representeras och på så sätt kan eleverna 

jämföra och bygga upp en förståelse för modellerna.  

 
6.1.2.5 Resonemangsförmåga och Kommunikationsförmåga 
Det som belystes i intervjuerna var att integreringen av digitala verktyg kunde ge en 

positiv inverkan på resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Det här 
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skedde framförallt då eleverna fick arbete i grupp med olika uppgifter. Eleverna 

arbetade med det digitala verktyget samtidigt som frågorna vara konstruerade så att 

eleverna uppmanades att resonera sig fram till de rätta svaren. Eftersom eleverna 

arbetade i grupp fick det kommunicera matematiken och resonera tillsammans vad för 

svar som skulle kunna vara det rätta till uppgifterna. Utifrån observationerna så fick 

eleverna vid en lektion sitta i mindre grupper och arbeta med olika uppgifter som 

berörde området procent. Eleverna uppmanades här att resonera och kommunicera sig 

fram till rätta det svaren. Exempel på uppgift från lektionen visas i bilaga D:1. Utifrån 

de valda ramverken så kan den här typen av uppgift kopplas till både det svenska och 

danska ramverket. I amerikanska ramverket finns en kompetens om att eleverna bör 

kunna utveckla sin kunskap om att resonera sig fram då det gäller matematiken. 

Eftersom resonemangsförmågan även handlar mycket om att kunna kommunicera 

matematiken så kan även amerikanska ramverket kopplas till den här typen av 

uppgifter. Kommunikationsförmågan handlar också om att representera matematiken på 

olika sätt. Det här skulle till exempel kunna vara i form av olika grafer, tabeller och 

bilder. Exempel på program som användes för att främja kommunikations- och 

resonemangsförmågan var Quizlet. Eleverna arbetade då i mindre grupper och skulle 

tillsammans resonera sig fram till svaren på de olika uppgifterna. Keong, Horani & 

Daniel (2005) ; Eickelmann, Gerick & Koop (2017) ; Song & Kang (2012) ; Sanya m.fl 

(2006) belyser att kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan kan främjas i 

takt med att olika digitala verktyg integreras i undervisningen. Även skolverket (2015) 

påpekar att kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan kan gynnas då 

digitala verktyg används i undervisningen. Vad som framförallt belyses är att digitala 

verktyg kan användas som central del i olika former av gruppuppgifter som sedan kan 

medföra att eleverna resonerar och kommunicerar matematiken.  

 
6.1.2.6 Relevansförmåga 
Relevansförmågan kan kopplas till att eleverna kan göra kopplingar mellan ämnet och 

vardagliga situationer som kan stötas på i deras liv och kommande yrkesroll i samhället. 

Genom att använda till exempel datorer tillsammans med matematiken så kan eleverna 

göra kopplingar mellan nyttan i att föra samman de här delarna. Utifrån bilaga D:1 så 

kan kopplingar göras till hur eleverna tränar sin relevansförmåga. Exempeluppgiften 

visade på hur en aktiefond förändrar sitt värde under två år. Här kan eleverna göra en 

koppling till det matematiska momentet och ett realistiskt verkligt exempel. Här blir det 

lärarens uppgift att konstruera uppgifterna så att de kan kopplas till vardagliga 
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situationer. Konstruktionen av uppgifterna kan kopplas till Drijvers (2013) faktor kring 

design. Designen i det här fallet blir att uppgifterna konstrueras så att eleverna kan 

främja relevansförmågan inom ämnet. 

Det är endast det svenska ramverket som innehåller en utskriven förmåga om elevernas 

utveckling då det gäller relevansförmågan. Det amerikanska ramverket innehåller dock 

en kompetens om att eleverna ska utveckla en positiv inställning till matematiken. Här 

kan relevansförmågan spela roll då eleverna bildar förståelse att det som behandlas i 

undervisningen har en relevant koppling till olika vardagliga situationer.  

 
6.1.3 Sammanfattning 
Den sammanfattningen som kan göras utifrån hur de matematiska förmågorna påverkas 

då undervisningen integreras med olika digitala verktyg, är att stor vikt ligger på vad för 

digitalt verktyg som väljs och hur det integreras. Olika typer av digitala verktyg ämnas 

bättre till olika typer av matematiska områden. Stor vikt ligger i hur det digitala 

verktyget integreras, lärare bör alltså ha ett tydligt mål och syfte varför det digitala 

verktyget skulle kunna utveckla och föra undervisningen framåt. Utifrån inledningen 

och de frågeställningarna som skulle besvaras, så kan en slutsats dras att resultatet i den 

här studien ligger i linje med tidigare forskningsresultat.  

 
6.2 Metoddiskussion 
I den här studien så har en kvalitativ ansatts legat till grund för insamling av empiri. 

Bryman (2011) påpekar att kvalitativa intervjuer kan vara en bra insamlingsmetod då 

forskaren vill få en djupare inblick hur informanterna tänker och upplever kring 

situationer i deras vardag. Den här studiens syfte var att se vad för syfte gymnasielärare 

hade med att använda digitala verktyg i undervisningen och hur de ansåg att de kunde 

påverka de sju matematiska förmågorna. Utöver intervjuerna med lärarna så har även 

deltagande observationer genomförts.  

Vad som även nämndes i metodkapitlet, utifrån Bryman (2011), var att de kvalitativa 

intervjuerna nödvändigtvis inte behövde vara allt för långa. Om forskaren kan få ut 

vettiga och innehållsrika svar på kortare tid så kan det var fullt tillräckligt. Intervjuerna 

som genomfördes i den här studien varade cirka mellan 5-10 minuter. Frågorna som 

ställdes var rätt konkret inriktade mot ämnet för studien och på så vis kunde relevanta 

svar uppkomma under den korta tiden. Syftet med kortare intervjuer var även att inte ta 

för mycket tid av lärarna, om intervjuerna hade varit längre så kanske färre informanter 

hade varit villiga att delta i studien. 
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Observationerna bidrog till en djupare inblick i hur varje lärare arbetade med de olika 

digitala verktygen och på så sätt kunde det även bidra till en djupare förståelse för vad 

som togs upp vid intervjuerna. Observationerna genomfördes innan intervjuerna. Syftet 

med det här var att lärarna inte skulle bli påverkade av det som frågades vid intervjuerna 

och på så vis förändra något i undervisningen som skulle kunna påverka studien. 

Denscombe (2016) belyser att det kan vara fördelaktigt att genomföra observationerna 

innan intervjuerna, för att inte påverka deltagarna i dess naturliga miljö. Utifrån den 

aspekten så är det även viktigt som forskare att inta en passiv roll, vilket gjordes under 

lektionerna.  

 
6.3 Framtida forskning 
Den här studien ämnade sig i vad lärare har för syfte med att integrera digitala verktyg i 

undervisningen. Vad som också undersöktes var hur det sju matematiska förmågorna i 

den Svenska ämnesplanen för matematik påverkas vid en utökad integrering av digitala 

verktyg i undervisningen. Som framtida forskning skulle studien kunna åtgå ifrån ett 

elevperspektiv. Här skulle delar om hur eleverna anser att de digitala verktygen 

påverkar deras lärande inom ämnet matematik kunna tas upp. Andra delar skulle kunna 

vara att man utgår ifrån ett genusperspektiv. Till exempel om det finns någon skillnad 

då det gäller användningen och lärandet av digitala verktyg mellan män och kvinnor.  
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Bilagor 
Bilaga A Följebrev 
Hej 

Mitt namn är Efraim Ström och jag studerar till ämneslärare på Linneuniversitetet i 
Växjö. Ämnena som jag läser är Matematik och Idrott och Hälsa. Under hösten ska jag 
skriva min C- uppsats i matematik. Jag har valt att göra en studie på hur den utökade 
digitaliseringen av matematikundervisningen påverkar de sju matematiska förmågorna. 
Tanken är att det här ska grunda sig i intervjuer med verksamma lärare och även 
observationer utav lektioner då digitala verktyg används. 

Med det här sagt undrar jag om det finns matematiklärare som är villiga att ställa upp 
vid intervjuer och observationer (All insamlad data kommer behandlas konfidentiellt) 
på er skola? Intervjuerna kommer cirka ta 10 min och iakttagande observationer 
kommer göras. 

Om det här är aktuellt, kontakta: Mail: es223en@student.lnu.se Mobil: 072-5661906 

Mvh Efraim Ström Linneuniversitet 

 
Bilaga B Intervjumall 

1. Hur länge har du jobbat som lärare inom ämnet matematik? 

2. Trivs du med ditt yrke? 

3. Vad är det bästa med att vara lärare i matematik? 

4. Brukar du använda digitala verktyg vid dina undervisningssituationer? 

5. Om ja i fråga två, vilket/vilka? 

6. Vad för syfte har du/finns det med att använda digitala verktyg i 

undervisningen? 

- Ser du användningen utav digitala verktyg som en möjlighet för eleverna att 

utveckla sitt lärande inom ämnet? 

- Finns det något extra som eleverna tränar på vid användning av digitala 

verktyg i din undervisning? 

- Vi har redan varit inne på lärande då digitala verktyg används, hur kan du 

tänka dig att de sju matematiska förmågorna påverkas vid en digitaliserad 

undervisning? 

- T.ex, kan någon förmåga främjas mer en andra? 

- (Begrepp, Procedur, Problemlösning, Modellering, Resonemang, 

Kommunikation och relevans) 
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Bilaga C Intervjuer 
Intervju 1 

- Hur länge har du arbetat som lärare inom ämnet matematik? 

- På gymnasiet i två år och några år på grundskolan innan dess. 

- Trivs du med ditt yrke? 

- Jag tycker det är ett bra ämne att undervisa i. 

- Vad är det bästa med att vara lärare inom matematik? 

- Jag tycker det är ett ämne där eleverna förväntar sig att jobba själva under 

lektionerna. 

- Eleverna måste alltså ta eget ansvar på lektionerna för att lära sig något? 

- Ja precis, det tycker jag är det bästa med matematikämnet. En annan sak som är 

bra med ämnet är att man kan säga vad som är rätt eller fel. I många andra 

ämnen är det rätt oklart vad som är rätt eller fel, men inom matematiken så är det 

alltid rätt eller fel. Det här gör att det blir lättare att lära ut och det blir ett 

tydligare ämne. 

- Okej, är det några delar inom ämnet som du anser är lite mer utmanande?  

- Ja det är väl att just samhällets utökade digitalisering påverkar ämnet negativt, 

tänker jag. T.ex ska man använda en miniräknare, har man haft bakgrund att 

göra uppställningar utav de fyra räknesätten och jobbat många timmar med det 

så behöver det inte vara fel att använda miniräknaren för att slår man 100 gånger 

200 och så får man svaret 2000 och då kan man känna på sig att det här är fel. 

Men om man tidigare inte har gjort den mekaniska biten och enbart använder 

den digitala så märker man inte att svaret är fel. Man har alltså ingen känsla för 

hur de olika talen hänger ihop då det gäller större tal och även decimaltal. Då 

tror jag att vi tappat någonting i vårt samhälle, för nu är allting digitalt, allting 

ska hända fort och att lära sig långsamt, att det får ta tid att lära sig saker har 

tappats bort lite. Jag märker att när jag lär ut matematik, logiken i någonting är 

eleverna inte sämre på en förut, de kanske är lika bra på den fronten. Men att sen 

ett tal som 15 gånger 21 egentligen är samma tal som 11230 gånger 41740. Hade 

man haft tillräckligt mycket tid att räkna manuellt så skulle det kunna vara 

samma tal, men nu blir det inte det, det ena talet blir nu lätt och det andra blir i 

princip omöjligt på grund av detta. 

- Brukar du använda dig utav digitala verktyg i undervisningen? 

- Inte i matematik. 
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- Inte miniräknare?  

- Jo, miniräknaren använder jag i undervisningen. 

- Men inga andra? 

- Nej inga andra.  

- Även om du inte använder några andra digitala verktyg i undervisningen, skulle 

du kunna tänka dig att det finns något syfte med att använda dem i 

undervisningen? 

- Ja absolut, nu har vi ganska begränsad matematikundervisning på den här 

skolan, vi har bara matematik ett och två, men i svårare matematikkurser så tror 

jag att det skulle vara bra. 

- Kan du se de digitala verktygen som en möjlighet för eleverna att utveckla sitt 

lärande inom ämnet? 

- Ja det tror jag ju, t.ex alla typer utav grafer eller inom geometrin, där man kan 

använda något verktyg som kan rita upp det så att man ser det framför sig, skulle 

vara jättebra. Sen skulle man även kunna tänka sig att man kan det i form utav 

flippade klassrum och sådant, jag vet inte om man kan räkna det som digitala 

verktyg? 

- Jo det skulle jag säga räknas som ett digitalt verktyg. 

- Det skulle ju vara väldigt bra, alltså att de kan lära sig själva och fylla i grunder 

som de har missat och sådana saker. 

- Finns det något extra som eleverna tränar på vid användningen av digitala 

verktyg i undervisningen? T.ex om du skulle använda flippat klassrum som 

verktyg? 

- Det jag tänker på är att man skulle kunna ta igen det man har missat, antingen 

för att man har varit borta eller för at man kanske inte är just så bra på det 

området. Kanske många som tycker bråk kanske är svårt, då skulle de kunna titta 

på lite youtube-filmer om bråk och se och lära sig hur man använder och 

handskas med bråk, t.ex hur man tar fram minsta gemensamma nämnare. Så här 

skulle de kunna lära sig mycket själva, vilket skulle kunna vara bra. 

- Vi har redan varit inne lite på lärande då digitala verktyg används, hur skulle du 

kunna tänka dig att det sju matematiska förmågorna påverkas vid en utökad 

digitaliserad undervisning? 

- Man kan väl se både plus och minus där. Att t.ex kunna räkna utan miniräknare, 

vilket förmåga skulle det vara? Är det procedurförmågan? 
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- Ja det skulle ja säga att det är. 

- När miniräknaren används krävs det att eleverna klara av att lösa problemet i 

uppgiften. Så möjligen tränar det lite mindre på procedurförmågan då de hoppas 

över manuella beräknar men samtidigt tränar de på problemlösningsförmågan. 

Men då skulle man kunna säga att en sak som modellering skulle kunna vara 

mycket bättre med digitala verktyg samtidigt som sådana saker som procedur 

kanske blir sämre. Det kan slå lite åt båda hållen. 

- Jag får tacka att du deltog. 

- Tack själv.  

Intervju 2 

- Hur länge har du arbetat som lärare inom ämnet matematik? 

- Är inne på det elfte året nu. 

- Trivs du med ditt yrke? 

- Ja men det tycker jag, det är väl som med alla yrken, det är lite upp och ner, men 

överlag tycker jag att det är bra. 

- Vad är det bästa med att vara lärare inom matematik? 

- Jag gillar väl ämnet, har alltid gillat ämnet. 

- Brukar du använda dig utav digitala verktyg i din undervisning? 

- Miniräknare är väl det som används mest, lite med datorer och sådant kör vi, 

eller det är mest jag som kör. Lite frågesport, använder kahoot en del. Kan t.ex 

vara lite inledande eller som avslutning till ett område och ibland kör jag det lite 

som en diagnos innan ett område, kollar lite vad de kan och inte kan, det är väl 

egentligen det jag använder det till. 

- Har du något särskilt syfte med att använda t.ex kahooten i din undervisning? 

- Kanske att kunna blanda upp undervisningen med någonting, att de ser att det 

inte bara är den vanliga undervisningen som gäller utan att det tillkommer något 

nytt. Eleverna verkar även gilla det. 

- Kan du även se att användning av det kan bidra till ett utökat lärande hos 

eleverna?  

- Det är möjligt, svårt att säga, jag tror att om man varierar det lite så kanske de 

blir lite mer motiverade till att göra något och på så sätt lär dem sig väl mer.  

- Finns det något extra som eleverna tränar på t.ex vid användningen utav 

kahooten? Tränar dem t.ex på någon särskild förmåga?  
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- Ibland kan man ju köra att de sitter två och två eller tre och tre och då kan man 

ha lite mer problemlösningsuppgifter och då får både träna på att kommunicera 

matematiken och samtidigt lösa problem. 

- Vi var tidigare inne på lärande, tror du att användningen utav digitala verktyg 

kan påverka de sju matematiska förmågorna? T.ex att visa främjas mer än 

andra? 

- Det beror lite på hur man läger upp det. Så som jag har det så kanske det är lite 

mer problemlösning, resonemang och kommunikation. På det sättet som jag 

lägger upp det, sen är det nog helt olika beroende på hur man lägger upp det. 

Finns säker andra lärare som gör på andra sätt så att flera eller alla av de sju 

matematiska förmågorna främjas. 

- Tack för att du deltog. 

- Ja, tack själv.  

Intervju 3 

- Hur länge har du jobbat som lärare inom ämnet matematik? 

- Jag har jobbat i tio år. 

- Trivs du med ditt yrke? 

- Ja, jag trivs mycket bra. Det är trevligt att jobba med ungdomar och när man ser 

att dem lär sig någonting. 

- Skulle du säga att det här är det bästa med att vara lärare inom matematik? 

- Ja, med ungdomar och att se om man lägger ner arbete på dem och att de lägger 

ner arbete så blir det resultat. 

- Brukar du använda dig av olika digitala verktyg i din undervisning? 

- Ja, ibland så tar jag hjälp utav det. Vi brukar köra på storbildsskärm, excel, där 

vi brukar göra en del uträkningar. Så använder jag även studi.se, som är ett 

hjälpmedel i alla ämnen. Där kan man kolla på filmer och det finns översättning 

till andra språk då. 

- Vad har du för syfte med att använda de digitala verktygen i undervisningen? 

T.ex studi.se. 

- Det är ju att eleverna ska förstå, på vår skola har vi många elever med utländsk 

bakgrund. Även fast de kan matematiken och förstår den så kan det ibland haka 

upp sig på att de inte förstår frågorna på grund av språket. Man kan alltså svara 

fel på grund utav språksvårigheter och inte på grund av bristande kunskaper 
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inom matematiken. Då kan man få hjälp med uppgifterna och översättning av 

språket på studi.se. 

- Finns det något extra eleverna får träna på vid användningen av digitala 

verktyget? Vi har redan varit inne på språket, men finns det något annat speciellt 

som dem tränar på? 

- Det är ju ett rätt så komplext läromedel, så det finns ju det mesta man behöver. 

Då det gäller excel så använder vi det mest då en del elever behöver träna på 

mulitplikation. 

- I allmänhet, hur tror du att digitala verktyg kan påverka det sju matematiska 

förmågorna i undervisningen? 

- Jag tror att de kan få bra hjälp och de kan få bra förståelse både med digitala 

verktyg och konkreta saker och en mix utav det här kan vara bra. Olika elever 

fattar olika saker så det gäller att kunna ha ett brett förråd för att kunna hitta 

förmågorna då hos var och en. 

- Då får jag tacka att du deltog. 

- Ja, tack själv.  

Intervju 4 

- Hur länge har du arbetat som lärare inom ämnet matematik? 

- Sen 2009, så vad blir det, åtta år. 

- Trivs du med dit yrke? 

- Ja jag trivs väldigt bra. 

- Vad är det bästa med att vara lärare inom matematik? 

- Det bästa är väl på något sätt att man hjälper elever att uppnå sina mål, det är väl 

generellt för läraryrket. I matematik är väl kanske det bästa att man kan få elever 

att klara saker som de inte trodde att dem skulle klara. Matematiken kan vara ett 

ämne som många har ganska svårt för och chansen att försöka vända det här så 

att dem faktiskt förstår matematiken är en härlig känsla. Men som generellt så är 

det väl som sagt att få hjälpa andra som känns så bra med att vara lärare.  

- Brukar du använda dig av digitala verktyg i undervisningen?  

- Det blir naturligt att vi använder den grafritande räknaren, annars använder jag 

mig en del av desmos, som blir ett verktyg då gäller framför allt funktioner. Här 

kan de visualiseras på ett helt annat sätt än på den lilla skärmen som finns på 

räknaren och det blir även lättare att se vad som händer med funktionen vi olika 

slags förändringar. Det är väl framförallt det jag använder. 
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- Det har vi kanske redan varit inne lite på, men vad är syftet med att använde de 

här olika digitala verktygen i undervisningen? 

- Framförallt att visualisera inom framförallt funktionsläran, få dem att se 

kopplingar, få dem att se hur funktioner hänger ihop, hur olika koefficienter 

påverkar funktionen utseende, vad det innebär med koppling mellan ekvation 

och funktioner, vad skärningarna i axlarna betyder, ja det här är väl mitt 

huvudsyfte. 

- Okej och då kan du även se att elevernas lärande utvecklas med hjälp av de 

digitala verktygen? 

- Ja dem kan ofta få en liten ”aha-upplevelse”, om man bara börjar skriva in en 

funktion i taget och börjar lirka lite med den, t.ex ändrar lite koefficenter osv. då 

kan eleverna få en ”aha-upplevelse” på hur saker faktiskt hänger ihop. Det här 

kan minska det abstrakta inom funktionsläran och göra det lite mer konkret för 

eleverna. Eleverna kan alltså bilda en egen sorts uppfattning om området, det här 

måste såklart göras någon slags uppföljning på för att se om deras uppfattningar 

är korrekta. Under lagom styrda lektionsaktiviteter/lektionslaborationer med 

hjälp av till exempel desmos så kan det här följas upp. Jag tycker det funkar bra 

och många elever har anammat desmos då det bara är den gratis hemsida där 

dem kan skriva in funktionen och där det blir lite mer tydligt än på en 

grafritande räknare. Vi använder oss också av wolfram-alfa vid en del lektioner 

framförallt i matematik 5 kurserna, men det används mest som ett 

lösningsverktyg för en del differentialekvationer. Sen vet jag inte om 

kunskapsmatrisen räknas som digitalt verktyg, men det är en 

matriskonstruktion/uppgiftsbank som kan underlätta för en del elever då det 

gäller stöd för vad dem behöver öva på. 

- Vid användningen av digitala verktyg, hur tror du att de kan påverkas de sju 

matematiska förmågorna i undervisningen? Det beror såklart vilket digitalt 

verktyg som används och vilka förmågor som då främjas.  

- Ja alltså modellering tror jag ju definitivt, även begreppsbildning att man 

tillexempel får en tydligare bild av vad en funktion är och hur den fungerar. 

Resonemanget främjas också då man undersöker hur funktionen fungerar, sen så 

leder det här naturligtvis till problemlösning och procedurer blir lättare att 

utföras. Men jag tror framförallt att det hjälper en att se modellerna och kan 

resonera utifrån det. Men även då begrep, t.ex vad innebär en förändringsfaktor 
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då man talar om exponentialfunktioner och kan sen göra kopplingar där emellan.  

Så jag tror att det kan hjälpa en ganska mycket att då visualisera det på ett sätt 

och sedan bygga vidare där ifrån. 

- Tror du även kommunikationen kan främjas? 

- Ja för om dem kan resonera så kan dem även förklara. Kommunikationen 

handlar även om att kunna se, jämföra och göra kopplingar mellan olika 

ekvationer och grafer, här blir det att eleverna själva få redogöra och 

kommunicera matematiken i form av ekvationer och bilder. Resonemanget och 

kommunikationen hänger även ihop mycket. 

Intervju 5 

- Hur länge har du jobbat som lärare inom ämnet matematik? 

- Sen i Augusti (2017), så någon månad. 

- Trivs du med ditt yrke än så länge då? 

- Ja det känns bra, roligt, trevligt, för det mesta. 

- Vad är det bästa som du upplevt med att vara lärare inom ämnet matematik?  

- De flesta eleverna vill lära sig och jag tycker det är roligt att få dem att förstå när 

det är något som dem inte har förstått innan och så blir dem glada när dem väl 

börjar förstå någonting, dem får liksom en ”aha-upplevelse”.  

- Brukar du använda dig av digitala verktyg i din undervisning? 

- Ja det brukar jag göra, bland annat så använder vi kunskapsmatriser, eller det 

använder vi för att göra proven, tillsammans med flera andra lärare så gör vi 

proven. Det är en del. Sen har jag använt det här kahoot, eleverna vill verkligen 

köra det, dem tycker det är roligt att få tävla lite, men det blir inte så mycket 

diskussioner om man kör kahoot för dem trycker bara snabbast för att få rätt 

svar. Men senast har jag använt något som heter quizlet också och där finns lite 

olika alternativ, man kan köra typ sex olika spel, så det är lite som kahoot 2.0. 

Där har jag använt Quizlet-live och då måste dem samarbeta, kanske tre eller 

fyra i varje lag. Eleverna kommer ha olika rätta svar på sin padda, telefon eller 

vad dem nu har kopplat upp sig med. Så om det finns 12 frågor och dem är fyra i 

varje grupp så kommer eleverna ha tre rätta svar och alla ha samma fråga. Här 

måste eleverna samarbeta genom att prata med varandra för att komma fram till 

det rätta svaret. Om dem skulle svara fel på t.ex den femte frågan, så får dem 

börja om på den första frågan, så det blir lite influerat av tävling. Vikten här är 

väl att dem får diskutera och kommunicera med varandra för att ta sig framåt. 
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Jag använder mig även av lite uppgifter som är digitala, finns t.ex en hemsida 

som heter NOMP och där finns det lite olika uppgifter om det är något mer som 

eleverna skulle behöva träna extra på. Då kan dem skapa ett konto där och klarar 

dem uppgifterna där så får dem poäng. Klarar dem en viss sorts uppgifter många 

gånger så kanske dem inte behöver träna vidare på dem. Fokus kan då ligga på 

uppgifterna som dem har lite svårare för och dem kan lätt visa upp vilka 

uppgifter dem behöver träna extra på för mig som lärare. Dem skulle i och för 

sig få en kompis till att göra uppgifterna med dem vill i regel träna på det man 

säger att dem behöver träna på. 

- Vad är ditt huvudsyfte med att använda just dem här digitala verktygen i din 

undervisning? 

- Kahoot är mest för att dem tycker det är roligt och kan vara en bra start på 

lektionen. Tror kanske inte dem lär sig jättemycket av den, skulle i så fall vara 

att man går igenom frågorna efteråt och diskuterar lite. T.ex om det är många 

som svarat fel på en fråga så kan man gå igenom den lite extra. Men dem är 

mest intresserade att komma vidare till nästa fråga hela tiden. Det här quizlet, 

just den delen så blir alla delaktiga, dem måste lista ut svaren och dem måste 

resonera med sina lagkamrater om vilket svar som skulle kunna vara det rätta. 

För om dem skulle trycka i fel svar där så måste dem börja om från ruta ett, 

alltså hoppa tillbaka till fråga ett. Så här måste dem jobba sig framåt i gruppen. 

Det här NOMP är en extra resurs utöver basuppgifter som finns i läroböckerna 

och det är lite annorlunda eftersom dem får poäng då dem klarat en uppgift. Man 

kan se det här som en repetition också och att dem får poäng kan även ses som 

en extra morot. Kunskapsmatrisen är väl för att det underlättar och att man inte 

lägger sig på för hög/låg nivå. 

- Men då är det framförallt inom det här quizlet och NOMP som eleverna kan 

utveckla sitt lärande? 

- Ja.  

- Och kahooten är mer till för att motivera eleverna. 

- Ja, samtidigt som jag kan checka av lite och se om dem har förstått någonting så 

det inte är helt konstigt för dem. Någon gång har jag använt det precis i början 

på ett område bara för att testa om dem vet någonting om det som vi kommer 

göra. 

- Juste, checka av lite där. 
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- Ja precis, även om det inte finns så mycket utrymme för att tänka. 

- Vi var inne lite innan på kommunikationsförmågan då vi pratade om quizlet, att 

eleverna fick kommunicera med varandra. Men då det gäller de resterande 

förmågorna, hur tror du att de digitala verktygen kan främja eller göra så att de 

matematiska förmågorna hamnar i skymundan? 

- I quizlet så måste dem använda sin metod, de matematiska metoderna måste 

använda för att de sedan ska kunna resonera kring området. Senast så hade jag 

quizlet på bråk. Hur man ska addera olika bråk och då var det tvungna att 

förlänga och förkorta. Här blev eleverna alltså tvungna att kunna matematiska 

metoder. Dem var även tvungna att förstå vissa matematiska begrepp, så då 

kommer begreppsförmågan in också. Så det var inte endast tal som var med, 

utan även t.ex vad olika begrepp betydde. Man kan ha med sådana frågor med, 

så man behöver inte endast ha med räkneuppgifter. Därför beror det lite på vad 

man vill att eleverna ska träna på. Problemlösningsförmågan kanske inte blir så 

tydlig här, möjligtvis om man konstruerar uppgifterna så dem till vis del blir ett 

problem för eleverna. Jag anser att det inte riktigt passar in på de här digitala 

verktygen, men det finns säkert andra digitala verktyg som det passat bättre in 

på. 

- Har du något mer som du skulle vilja tilläga till det här området? 

- Nja, det är väl isåfall då jag i framtiden ska arbeta med geometri. Att använda 

Geogebra där det blir lättare att visa och flytta om figurerna. När vi börjar med 

funktioner så är det lätt att visa i Desmos, lätt att visa upp olika grafer och 

sådant, så slipper man rita och visa för mycket på tavlan, samtidigt som det blir 

snyggare och mer korrekt. Eleverna har ju Ipads där eleverna själva kan använda 

Desmos eller Geogebra och kan själva se kopplingar. Det viktiga är att man 

förstår hur det digitala verktyget ska användas, så att det inte blir ett hinder, 

eleverna ska ju få ut någonting av det. 

- Då får jag tacka för ditt deltagande. 

- Tack själv.  
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Bilaga D Fältanteckningar 
 
1. 

- Under lektionen användes Ipaden som ett digitalt verktyg. 

- Efter genomgången fick eleverna göra en elevaktivitet, eleverna fick först svara 

enskilt, läraren kunde då se hur många som hade rätt på uppgiften. När alla hade 

svarat så såg läraren att det var några som inte klarat uppgiften. Eleverna fick då 

diskutera två och två vad som kunde vara det rätta svaret 

(kommunikationsförmåga, resnomangsförmåga) 

- Eleverna fick sedan arbeta med uppgifter som läraren rekommenderat 

- Uppgifterna var som en kopia utav en fysisk bok, bara att dem gjordes i datorn 

istället.  

- Uppgifterna berörde det centrala innehållet, procent. Eleverna fick här träna på i 

princip på alla förmågorna då uppgifterna var konstruerade så att förmågorna 

skulle främjas. 

- Eleverna frågade även varandra, vilket ledde till att dem fick diskutera 

matematiken och förklara för varandra. 

- Datorn kunde i sig ibland vara ett störmoment då eleverna ibland gjorde annat 

som inte tillhörde undervisningen. 

Exempel på uppgift som eleverna arbetade med: ”Samuel såg värdet på sin insats i en 

aktiefond minska första året med 34 % och andra året med 48 % Efter de två åren var 

värdet på hans aktiefond 8580 kr. Hur mycket hade Samuel satt in på aktiefonden från 

början?”.   

Lösningsalternativ till det här problemet skulle kunna vara att eleven använder sig av 

förändringsfaktorer och en algebraisk lösningsstrategi. Vad Samuel satte in i 

aktiefonden kan kallas x. Efter första året hade summan sjunkit med 34 % vilket 

motsvarar förändringsfaktorn 0.66. Efter andra året hade summan sjunkit med 48 % 

vilket motsvarar förändringsfaktorn 0.52. Ekvationen kan nu skrivas som x∗0.66∗0.52 = 

8580. X = 8580 / (0.66∗0.52) 

X = 25000. Alltså är svaret att Samuel satte in 25000 kr från början på aktiefonden. Den 

här uppgiften skulle även kunna lösas genom att bearbeta förändring av beloppet år för 

år. 52 % motsvarar 8580, 1% motsvara då 8580/52 = 165, 100% motsvarar då 165∗100 

= 16500.  
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Nästa steg blir då, 66 % motsvarar 16500, 1 % motsvarar då 16500/66 = 250, 100% 

motsvarar då 250∗100 = 25000, vilket är beloppet som Samuel satte in på aktiefonden 

från början.  

2.  

- Under lektionen använde eleverna grafritande räknare som digitalt verktyg 

- Vad som märkes var att eleverna ibland använde räknare lite allt för ofta, tal som 

dem egentligen hade klarat av att räkna ut för hand använde dem räknaren till. 

Vid det här tillfället är det procedurförmågan som tar stryk. Eleverna tog den 

enkla vägen genom att använda räknaren. 

- Räknaren i sig blir inget störmoment för eleverna. 

- Eleverna frågade varandra om de hade fått samma svar då det räknat ut 

uppgifterna med hjälp av räknaren, här uppstod en diskussion vid ett tillfälle då 

två elever hade fått två olika svar. 

Exempel på uttryck som uppkom där eleverna egentligen inte hade behövt använda 

miniräknaren på: 0.17∗5, istället för att använda räknaren till det här uttrycket så 

skulle man kunna skriva om uttrycket till (0.1+0.07)∗5 = 0,1∗5 + 0.07∗5 = 0.5+0.35 

= 0.85. Istället för att använda räknaren kan eleverna skriva om uttrycket så att det 

blir lättare att beräkna för hand, vilket i sin tur kan främja procedurförmågan. 

Uppgiften som två elever hade fått två olika svar på handlade om troligen att en av 

dem hade matat in fel siffror i räknaren.  

 

3.  

- I början av lektionen användes kahoot som digitalt verktyg. Eleverna hade även 

tillgång till en grafritande räknare under hela lektionen. 

-  Eleverna satt två och två eller tre och tre och svarade på frågorna.  

- Frågorna var konstruerade så eleverna skulle få träna på begreppsförmågan och 

procedurförmågan.  

- Eftersom eleverna satt i grupp kunde de även diskutera vad som skulle kunna 

vara rimligt svar till uppgiften 

-  Svårt att säga om en del eleverna endast chansade för att få ett svar så snabbt 

som möjligt. 

- Området som eleverna arbetade med var trigonometri och kahoot frågorna var 

konstruerade så att eleverna skulle träna på olika begrepp och även procedur för 

beräkningar inom området. 
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Exempel på två uppgifter från kahooten var: Du har ställt upp uttrycket 

”motstående katet / hypotenusan” till en vinkel, vilken trigonometrisk funktion 

motsvarar det här? Eleverna fick alternativen, sinus, cosinus, tangens och 

arcsinus. Det rätta svaret här är alternativ ett, sinus.  

Andra exemplet var eleverna skulle räkna ut storleken på en vinkel då de fick 

redan på längden av närliggande katet var 4 cm och hypotenusan var 5 cm.  

Cosv = 4/5 

v = arccos (4/5)  

v = cirka 37 grader eller cirka 0.64 radianer. 

Eleverna fick då fyra olika alternativ där det uträknade värdena var det rätta 

svaret.  

4. 

- Under lektionen användes hemsidan studi.se.  

- Klassen hade en mångkulturell sammansättning och fick här hjälp med 

översättningar på uppgifterna till sitt modersmål. Uppgifterna visades då både på 

svenska och deras modersmål. Här fick alltså eleverna träna på olika begrepp 

inom matematiken. 

- De flesta eleverna gjorde vad dem skulle, men i en del fall blev datorn ett 

störmoment i undervisningen.  

- Under lektionen tränade eleverna på potenslagarna, eleverna fick lära sig hur 

man skulle gå till väga för att lösa olika uppgifter med potenser. Som sagt 

använde de sig av studi.se där det fanns kortare filmklipp som förklarade hur de 

olika beräkningarna skulle genomföras. Till varje filmklipp fanns även 10 

stycken frågor om området som filmklippet berört.  

Exempel på uppgift som eleverna arbetade med ((5^3)∗(5^11)) / (5^12). Om 

eleverna behärskade de olika potenslagar så kunde den här typen av uppgifter 

lösas genom att täljaren förenklades genom att addera exponenterna, 3+11 = 14. 

Nya uttrycket blir då (5^14) / (5^12). Nästa steg blev att använda potenslagen då 

två potenser divideras med varandra, alltså att det blir subtraktion av de båda 

exponenterna, 14-12 = 2. Slutligen kunde svaret skrivas i form av antingen en 

potens, 5^2, eller att svaret blev 25. (Potenslagarna förutsätter att potenserna har 

samma bas).  

 

5.       
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- Under lektionen fick eleverna använda programmet desmos och den grafritande 

räknaren för att lösa olika uppgifter som involverade olika slags funktioner, 

eleverna fick även använda sig av grafritande räknare vid beräkningarna. 

- Eleverna fick på så sätt bilda en djupare förståelse för hur olika funktioner och 

grafer hängde ihop. 

- Ett exempel på uppgift som elever skulle lösa var: ” En simbassäng är 2 meter 

djup överallt och rymmer 2400 m^3 vatten. Långsidan är 26 meter längre än 

kortsidan. Hur lång är bassängen? Motivera ditt svar.” 

Två sätt som eleverna skulle kunna lösa uppgiften på var att ställa upp en ekvation 

för mängden vatten som simbassängen innehöll, eller så skulle de kunna använda en 

grafisk lösningsmetod med sin grafritande räknare eller i programmet desmos.  

Ekvationslösning: Djupet på bassängen är 2 m, kortsidan kan kallas x och eftersom 

långsidan var 26 meter längre än kortsidan så kan den kallas (x+26). Volymen av ett 

rätblock beräknas genom att multiplicera basytan med höjden som blir djupet i det 

här fallet. Alltså ger det att V=B∗h. Uppställningen av ekvationen blir alltså 

2x(x+26)=2400, beräkningar av den här andragradsekvationen ger tillslut svaret 

x=24 och x= -50, eftersom det är en volym som beräknas så måste x>0 och svaret 

blir då endast att x=24. Långsidan blir då (24+26) = 50 meter. 

Grafisk lösning: Djupet = 2 m, Långsidan = x, Kortsidan = x-26, alltså blir V = 

2x(x-26) = (2x^2) – 52x. I den grafritande räknaren eller i programmet desmos kan 

det här uttrycket matas in och eleverna kan då få fram en graf och en värdetabell. 

Eftersom volymen skulle vara 2400 m^3 (y-värdet) så kan de antingen läsa av i 

grafen eller kolla i värdtabellen, vilket värde som motsvarar det här på x-axeln och 

svaret blir då att bassängen är 50 meter lång. (Y-axeln = Volym (m^3) och X-axeln 

= Längd (m).) 
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