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Digitala verktyg i matematikundervisningen- medel eller mål? 

En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och 

motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet. 

 

Digital tools when teaching mathematics- a tool or a goal?  

A qualitative study that focuses on how senior high school mathematics teachers use 

and motivate digital tools in their teaching related to the digitalization of the subject.  

 

Abstract 

The idea for the study appeared as a result of the change related to the digitalization of the 

subject Mathematics in the Swedish senior high school that took effect in 2017. The purpose of 

the study is to investigate how teachers use and motivate the use of digital tools in the 

Mathematical education, and if and how the teachers say that they have made changes in their 

teaching due to the curriculum change. Five mathematics teachers working at senior high 

schools took part in semi-structured interviews and four mathematics classes were observed 

structurally. The result has been interpreted by using the framework RAT, Curriculum theory 

and ATD. The result shows that teachers use digital tools both as an equipment to reach the 

pupils mathematical understanding, but also as a goal for the pupils to learn the tools. The 

teachers motivate the use of digital tools by saying that it saves time, makes representations of 

concepts easier to show, and that it in some cases makes the teaching easier. They also say that 

digital tools can help introduce new ways of learning, that they prepare the pupils for national 

tests where they must be able to use digital tools, and that they prepare the pupils for a life in the 

world of digitalization. The teachers did none or a small change to their ways of teaching due to 

the curriculum change, and in that case, they said that they “opened up” more for the use of 

digital tools.  

 
Key words: Digital tools, ATD, Curricilum Theory, The Framework RAT, Didactics of 

mathematics 

 

Sammanfattning 

Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande 

digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka 

hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, 

samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av 

läroplanen. Fem gymnasielärare i matematik deltog i semi-strukturerade intervjuer och fyra 

matematiklektioner observerades strukturellt. Resultatet visar att lärare använder digitala 

verktyg både som ett medel för att ge eleverna matematisk kunskap, men också som ett mål för 

att eleverna ska lära sig de digitala verktygen. Lärarna motiverar användningen av digitala 

verktyg med att det sparar tid, förenklar representationer av olika koncept, och att de i vissa fall 

underlättar undervisningen. Lärarna menar också att digitala verktyg kan bidra med att införa 

nya metoder för lärande, att de förbereder eleverna för nationella prov och för ett liv i det 

digitala samhället. Lärarna gjorde små eller inga ändringar i sin undervisningspraktik i samband 

med förändringen i läroplanen, och i de fallet en förändring skedde hade läraren ”öppnat upp” 

för utökad användning av digitala verktyg. 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, ATD, Läroplansteori, Ramverket RAT, 

Matematikundervisning 
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Förord 
Vi vill tacka samtliga lärare som under vår utbildning gett oss möjligheten att ta till oss 

kunskaper som vi haft användning av för att kunna utforma den här uppsatsen. Tack till 

vår handledare Håkan Sollervall, våra kurskamrater för all återkoppling kring 

utformningen av uppsatsen och tack till samtliga ämneslärare som vi fått möjlighet att 

träffa, intervjua och observera. 

 

Uppsatsen har skrivits som ett examensarbete under termin nio på Ämneslärar-

programmet med ingång Matematik på Linnéuniversitetet i Växjö. Idén till uppsatsens 

ämne kom i och med de förändringar som skett i styrdokumenten för gymnasieskolan 

gällande digitalisering av och undervisningen i ämnet Matematik.   

 

I utförandet av studien har vi två författare bidragit till studien på olika sätt då vi har 

olika bakgrunder och erfarenheter av digitala verktyg. Under vår utbildning har vi 

närmat oss digitala verktyg specifikt anpassade för matematik som till exempel 

GeoGebra. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har Matilda kommit i kontakt 

med olika sorters digitala verktyg såsom Classroom, Flipped Classroom, Kahoot och 

Socrative, samtidigt som Ellen var placerad på en skola där digitala verktyg inte 

användes i någon större utsträckning. 

 

Utöver detta har de båda författarnas olika kontaktnät från VFU-skolor, personliga 

kontakter och från vikariejobb på olika skolor bidragit till att intervjuer och 

observationer kunnat äga rum med en större geografisk spridning än vad annars hade 

varit möjligt. En uppdelning mellan författarna gjordes för att få en djupare förståelse 

kring de digitala verktygen, men även för att författarna har utgått ifrån vad de kunnat 

bidra med utifrån deras erfarenheter och bakgrunder. Matilda tog ett större ansvar för 

observationerna och den frågeställning som berörde hur lärarna använde de digitala 

verktygen. Ellen tog ett större ansvar för intervjuerna och frågeställningarna som 

berörde lärarnas motiveringar och förändringen som lärarna hade gjort i undervisningen. 

Metod och teorier fördelades också därför upp mellan författarna efter dessa områden. 

Utöver detta bidrog författarna till varandras delar genom att läsa och ändra om det 

behövdes i utförandet av uppsatsen. Uppdelningen av skrivandet mellan författarna 

grundades i den tid som fanns till förfogande samt att fördelningen av arbetet skulle bli 

jämnt. 

 

Den 16 januari 2019, Växjö 

 

Ellen Elvung & Matilda Petersson 
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1. Inledning 

I september 2017 kom ett beslut från regeringen (Prop. 2017/18:14) som innefattade att 

Skolverket fick i uppdrag att lägga upp en plan för att digitalisera de nationella proven i 

skolan. Anledningen till detta var enligt regeringen att de digitala nationella proven är 

något som krävs för att kunna säkerställa en likvärdig och rättvis skola. Bland annat ska 

digitaliseringen bidra till att fusk förebyggs och att rättningen av proven ska kunna bli 

extern, det vill säga att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma elevernas 

lösningar. 

 

Skolverket svarade på detta uppdrag genom att lägga upp en plan där samtliga nationella 

prov ska vara digitaliserade år 2022 (Skolverket, u.å.). Samtidigt presenterades också en 

förändring i läroplanen för både grundskola och gymnasiet, där undervisningen ska 

digitaliseras med bland annat tillägg i det centrala innehållet i ämnena och även en viss 

förändring i ämnenas syfte (Skolverket, 2017c). I och med detta kan det konstateras att 

skolan går snabbt mot en mer digitaliserad framtid. 

 

Som matematiklärarstudenter dyker funderingar upp kring hur förändringar som dessa 

kommer att påverka det kommande arbetslivet. Framförallt inom ämnet Matematik som 

traditionellt styrs av enskild räkning med papper och penna. Är det möjligt att digitalisera 

ett sådant ämne som matematik och hur görs det i så fall utöver användning av den 

klassiska miniräknaren? I vilken utsträckning behöver lärarna förändra sin undervisning i 

samband med förändringen i Läroplanen för gymnasieskolan 2011, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen (Gy11) (Skolverket, 2017c) och hur motiverar lärarna i så 

fall användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen? Tidigare forskning har 

blivit utförd på området, men inte i samband med den läroplansförändring som ägt rum, 

vilket kan bidra med ytterligare ett perspektiv och en bild av hur läget är just nu. 

 

Som blivande ämneslärare i matematik finns det ett intresse av att undersöka detta område 

för att få tillgång till lärares tillvägagångssätt och tankar i samband med digitaliseringen. 

Det kan även ge en inblick för redan verksamma lärare i deras kollegors tillvägagångssätt. 

Dessa funderingar har lett fram till ett syfte och frågeställningar som studien ämnar 

besvara. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur läraren använder och motiverar digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Syftet är också att undersöka i vilken utsträckning 

läraren säger sig ha förändrat sin undervisning i samband med förändringarna i läroplanen. 

Detta resulterar i följande tre frågeställningar: 

 

1. Hur använder läraren digitala verktyg i matematikundervisningen? 

2. Hur motiverar läraren digitala verktyg i matematikundervisningen?  

3. I vilken utsträckning säger sig lärarna ha förändrat sin undervisning i samband med 

förändringarna i läroplanen? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs hur det digitaliserade samhället påverkar skolan samt vad 

läroplansförändringen kring digitaliseringen innebär för skolan och specifikt för ämnet 

Matematik på gymnasiet. I förändringen är begreppet digitala verktyg en central del, vilket 

också definieras och beskrivs mer ingående i det avslutande underkapitlet.  

 

3.1 Ett digitaliserat samhälle - en digitaliserad skola 

Det finns tydliga förändringar när det kommer till teknisk utveckling och digitalisering 

inom arbetslivet och samhället i övrigt idag. För många människor innefattar vardagen en 

uppkoppling till internet via datorer, smartphones och surfplattor, vilket blir en naturlig del 

i vardagen. Davidsson och Findahl (2016) förklarar att förekomsten av digitala resurser 

och tjänster växer och genomsyrar arbetslivet, utbildningar, deltagandet i samhället och 

även de flesta människors privatliv. Det gör att samhället måste anpassa sig efter 

förändringarna, vilket också gör att skolan måste följa med i de förändringar som sker. Det 

för med sig både krav och förväntningar på skolan och dess förmåga att ge alla elever, och 

även vuxna en digital kompetens. Regeringen beslutade därför att införa ett antal 

förändringar i styrdokument för gymnasiet, grundskolan och vuxenutbildningen, vilket 

trädde i kraft 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). Förändringen innebär att skolan ska 

bidra till att:  

Eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhället. Att elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, 

samt för att kunna värdera information. (Regeringskansliet, 2017, s.2) 

Lärarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen har sedan 1 juli 2017 kunnat 

arbeta utifrån dessa nya förändringar, men från och med den 1 juli 2018 ska lärarna på alla 

stadier utgå ifrån dem. Användandet av digitala verktyg var utskrivet sedan tidigare i 

läroplanerna, men i och med att förändringen trädde i kraft nämns begreppet ”digitala 

verktyg” i större utsträckning. Begreppet nämns nu 68 gånger istället för 38 gånger i 

läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011; 2017b). 

 

3.2 Förändringar i ämnet Matematik på gymnasiet 

Innan det sker en fördjupning om förändringen i ämnet Matematik på gymnasiet och en 

definition av digitala verktyg, krävs det en viss grundkunskap i hur ämnesplanen i 

Matematik på gymnasiet är uppbyggd och detta presenteras därför nedan.   

 

Ämnesplanerna för de olika kurserna i Matematik på gymnasiet (Matematik 1a-c, 2a-c, 3b-

c, 4, 5 och Matematik specialisering) består av ämnets syfte, ämnets centrala innehåll samt 

de kunskapskrav som ska ligga till grund för undervisningen och bedömningen. Under 

ämnets syfte uttrycks de olika förmågor och kunskaper som undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla. Detta är gemensamt för alla kurser. Det som skiljer 
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kurserna åt är det centrala innehåll som ska behandlas samt vissa delar av kunskapskraven 

(Skolverket, 2017b). 

 

Under syftet med ämnet finns det sju förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i 

undervisningen. Dessa förmågor är inte kopplade till ett specifikt matematiskt innehåll 

under det centrala innehållet, men utvecklas på olika sätt när ett specifikt innehåll 

bearbetas (Skolverket, 2017a). De förmågor som benämns är begrepp-, procedur-, 

problemlösning-, modellering-, resonemang-, kommunikation- och relevansförmåga 

(Skolverket, 2017b).  

 

I och med förändringarna i ämnesplanen tydliggörs de digitala verktygens roll och att de 

ska förstärka arbetet inom ämnet Matematik. Inom vissa matematikkurser på gymnasiet 

ska också programmering ingå. Ändringar finns också i syftet och det centrala innehållet 

för matematikkurserna på gymnasiet, där det gemensamma syftet för alla kurser är: 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

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

de områden där matematikkunnandet kan användas. (Skolverket, 2017c, s.1) 

Innan förändringen var syftet följande: 

I undervisningen ska eleverna […] ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan 

förekomma inom karaktärsämnena. (Skolverket, 2011, s.90) 

Det centrala innehållet är specificerat mot den matematikkurs eleverna läser och ser därför 

olika ut beroende på kurs. I och med förändringen finns nu tillägg och begrepp under det 

centrala innehållet i de olika kurserna. Exempel på tillägg som införts i kursen Matematik 

1a är att ekvationer ska lösas såväl med som utan digitala verktyg under de centrala 

innehållen taluppfattning, aritmetik och algebra (Skolverket, 2017b). Kalkylprogram är ett 

begrepp som har införts under centrala innehållet gällande samband och förändring. För 

kursen Matematik 1b finns även dessa förändringar tillsammans med ytterligare begrepp 

såsom numeriska och symbolhanterande verktyg.  

 

I och med förändringen tillkom även begreppet programmering i matematikkursen 3b 

och alla kurser med ett c-spår. Det förekommer under det centrala innehållet 

problemlösning och beskrivs enligt Skolverkets (2017a) kommentarmaterial som en 

strategi för problemlösning. Formuleringen som beskrivs för ämnet Matematik bidrar till 

att lärarna har möjlighet att besluta hur programmering ska implementeras i 

undervisningen. 

 

3.3 Digitala verktyg i ämnet Matematik på gymnasiet  

Digitala verktyg innefattar enligt Skolverket (2017a) fristående enheter som datorer, 

mobiltelefoner och miniräknare samt program, applikationer och webbtjänster. I 

kommentarmaterialet till ämnet Matematik på gymnasieskolan (2017a) beskrivs digitala 

verktyg i underkategorierna symbolhanterande verktyg, numeriska verktyg och 
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kalkylprogram. Med symbolhanterande verktyg menas verktyg som hanterar algebraiska 

uttryck genom att bland annat kunna lösa ekvationer. Numeriska verktyg är verktyg som 

kan hantera flera representationsformer och som framförallt baseras på numeriska metoder. 

Slutligen beskriver Skolverket (2017a) kalkylprogram som ett program som hanterar data 

och gör det möjligt att utföra beräkningar. Denna definition och uppdelning är den som 

följande studie genomgående hänvisar till när begreppet digitala verktyg används. 

 

Ett begrepp som dyker upp i samband med sökandet efter litteratur om digitala verktyg är 

IKT vilket står för Informations- och Kommunikationsteknik. Enligt Vestlin (2009) är IKT 

likvärdigt med IT men det innefattar även kommunikativa aspekter. I skolan innebär detta 

användande av olika medier, digitala bilder, ljud och videor samt datorprogram och 

internet. Det som Vestlin (ibid) beskriver som IKT berör skolan i allmänhet och är inte 

specificerat för matematikundervisningen. Enligt Tallvid (2015) är det den övergripande 

termen för alla tekniska verktyg som kan användas i skolan och kan därför se annorlunda 

ut beroende på vilket ämne som läraren undervisar i. Hylén (2013) beskriver att inom 

matematiken kan IKT användas på olika sätt, som till exempel hjälpmedel vid 

kunskapsinhämtning inom matematiken. Där kan användningen av datorer och surfplattor 

öka elevens motivation, men även stärka elevens förståelse för matematik.  
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kopplat till användningen av digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Det berör vilka digitala verktyg som används, när de 

används och inom vilket matematiskt område. Därefter presenteras lärares motivering till 

varför digitala verktyg bör användas och slutligen presenteras hur tidigare förändringar 

kring digitalisering påverkat matematikundervisningen.  

 

Största delen av forskningen kring implementering och användning av digitala verktyg i 

matematik är bedriven på grundskolor, vilket också ökar legitimiteten för denna studie då 

den riktar sig mot gymnasiet. Detta leder dock till en svårighet i att finna relevant 

bakgrundsforskning. Därför presenteras i första hand den forskning som anses ha störst 

relevans för studien, följt av forskning som kan ge en ytterligare en insikt i hur 

forskningsfältet ser ut i varje underkapitel.  

 

4.1 Användningen av digitala verktyg skiljer sig från lärare till lärare 

Att arbeta med digitala verktyg i matematikundervisningen kan se ut på olika sätt. I en 

licentiatavhandling skriven av Markkanen (2014) är studiens syfte att studera hur 

matematiklärare använder sig av tekniken för att skapa matematiska situationer som kan 

möjliggöra ett lärande hos eleverna. Studien är etnografisk och forskaren följer en lärares 

matematikundervisning med fokus på tekniken som hjälpmedel i en klass i årskurs 9. 

Resultatet visar att läraren använder sig av ett flertal metoder som tekniken har att erbjuda 

för att göra kopplingen till det matematiska innehållet. Detta genom att skifta mellan olika 

representationsformer genom att exempelvis flytta, klona eller bearbeta geometriska figurer. 

Tekniken bidrar även till att läraren och eleverna kan undersöka, konstruera och diskutera 

elevernas idéer och lösningar.  

 

En annan studie som lyfter fram användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen 

är Polly (2014). I denna studie observerades tre lärare i grundskolan kring hur de använde 

sig av digitala verktyg i undervisningen. Resultatet baserades på ett års undersökningar och 

visar att digitala verktyg används som ett hjälpmedel vid genomgångar och diskussioner i 

helklass. Tekniken används i det här sammanhanget för att göra frågesporter, datorbaserade 

aktiviteter eller förbereda uppgifter. Surfplattor användes också vid enskilt arbete för att 

arbeta med färdighetsträning vid olika moment inom matematiken. Det framkom också i 

studien att lärarna använder sig av digitala verktyg för att förenkla genomgångar eller hjälpa 

eleverna att förstå nya matematiska begrepp.  

 

Skolforskningsinstitutet (2018) har i en systematisk översikt sammanställt och analyserat 

stora mängder av forskning från olika länder som berör digitala lärarresurser för att 

utveckla elevers kunskaper i matematik. I de olika studierna lyfter forskarna upp vilket 

matematiskt innehåll och förmågor som har behandlats, men även vilket digitalt verktyg 

som läraren använder inom de olika matematiska områdena. Studierna visade inte enbart 

vilket digitalt verktyg som används utan också skillnader mellan att använda och inte 

använda digitala verktyg i undervisningen.  
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Sammanställningen av de olika forskningsområdena berör förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan och anknyter speciellt till matematikundervisningen. Det är sammanlagt 

75 genomförda studier och 23 av dessa studier är genomförda i årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Skolforskningsinstitutet (2018) förklarar att resultatet från de 23 studierna som 

genomfördes i årskurs 7-9 och gymnasieskolan är applicerbara på den svenska 

gymnasieskolan. Detta eftersom studierna har utgått ifrån deltagarnas ålder men även 

innehållet av lektionerna då det är motsvarande till den svenska gymnasieskolan. 

Skolforskningsinstitutet (ibid) tydliggör också att de flesta studierna som har gjorts och 

sammanställts i rapporten, inte är gjorda i Sverige. Studierna ger dock en översikt av hur 

det kan se ut innehålls- och funktionsmässigt genom de digitala verktygen. Det kan därför 

bidra till en generell bild över hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen i 

Sverige. Utifrån detta går det också att se hur de påverkar kunskapsutvecklingen inom 

ämnet Matematik i den svenska skolan. 

 

En av studierna som finns i rapporten är Drijvers, Doorman, Kirschner, Hoogveld och 

Boons (2014) studie. Studien genomfördes i Nederländerna och behandlar området linjära 

ekvationer och andragradsekvationer för årskurs 8. Syftet med studien är att undersöka 

vilken effekt de digitala verktygen för med sig i proceduren att lära och öva på algebraiska 

färdigheter jämfört med en traditionell lärandemiljö. Användningen av datorn och 

programmet DME (Freudenthal Institute’s digital mathematics environment) är de digitala 

verktyg som används för att utföra de algebraiska uppgifterna. DME är ett digitalt 

inlärnings- och bedömningsprogram för ämnet Matematik i Nederländerna och utför alla 

algebraiska beräkningar i programmet. Eleverna som använder programmet kan när som 

helst arbeta med uppgifter som har valts ut just för dem. Läraren kan även under tiden 

anpassa uppgifterna och aktiviteterna för att möta elevernas behov ge återkoppling till 

eleverna. I studien deltog 650 elever och 16 lärare från 13 olika skolor.  

 

Skolforskningsinstitutet (2018) lyfter i rapporten även upp Guvens (2012) studie som 

genomfördes i Turkiet och innefattar ett urval på 68 elever i årskurs 8. Det matematiska 

området eleverna arbetade med var geometri och innefattade transformation i form av 

roterande objekt, symmetrier och förflyttningar av objekten. Det var 36 av eleverna fick 

göra detta med stöd av programmet Cabri, medan 32 elever fick ordinarie 

geometriundervisning och lösa uppgifterna med hjälp av papper och penna. Cabri är ett 

program som gör att man kan animera geometriska figurer, hitta relationer mellan olika 

figurer och även göra kopplingar mellan geometri och algebra. Guven (2012) jämförde 

sedan de olika grupperna och kom fram till att det var lättare för eleverna som använde 

Cabri eftersom de kunde se konsekvenserna av ändringarna av symmetrilinjer, de 

geometriska figurerna och även vinklarna i Cabri till skillnad från eleverna som arbetade 

med papper och penna.  

 

En annan studie som Skolforskningsinstitutet (2018) också presenteras är Engerman, 

Rusek och Clarinas (2014) studie. I denna studie undersöker forskarna användningen av 

kalkyl och grafritande program i relation till matematikundervisningen. Engerman m.fl. 

(2014) gjorde sin undersökning i USA med elever som gick på högstadiet. Syftet med 

undersökningen var att utveckla elevernas relevansförmåga och att göra en 
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verklighetsförankring i matematiken. Syftet var också att med hjälp av Excel undersöka 

och hitta samband i form av grafer, formler och tabeller. Det matematiska innehållet var 

linjära funktioner, andragradsfunktioner och rekursiva relationer. Även Engerman m.fl. 

(ibid) använde sig av en jämförelse genom att dela upp eleverna i grupper, såsom Guven 

(2012) gjorde. Detta för att se om det blev någon skillnad mellan eleverna som använde 

Excel gentemot de elever som använde läroboken, papper och penna. Det visade sig att de 

elever som använde Excel hade en tydlig fördel gentemot de elever som använde papper 

och penna. Detta eftersom Excel gav eleverna en ökad möjlighet att identifiera sina 

problem inom problemlösning, vilket sedan kunde vara viktigt för att lösa nya problem i ett 

annat sammanhang.  

 

4.2 Digitala verktyg breddar undervisningen 

I tidigare forskning inom området matematik och digitala verktyg inom skolan beskriver 

lärarna många fördelar. Fathurrohman, Porter och Worthy (2017) utförde en studie i 

Indonesien med lärare från grundskola upp till det som motsvarar svensk gymnasieskola. 

De undersökte lärares inställning till digitala verktyg i undervisningen och i vilka kontexter 

dessa verktyg gynnade elevers lärande. Tolv lärare blev intervjuade och 119 lärare svarade 

på enkäter och resultatet visar att lärarna anser att undervisningen förbättrades i och med 

användningen av digitala verktyg. Eleverna fick tillgång till fler metoder och verktyg för 

att utveckla sina förmågor och kunskaper i ämnet. Lärarna ansåg att det blev lättare att visa 

olika representationer av matematiska områden för eleverna. Även Håkansson Lindqvist 

(2015) beskriver att gymnasielärarna i deras studie upplever en ökad bredd i 

undervisningen och en möjlighet att visualisera matematiken för eleverna med 

användandet av digitala verktyg. Studien fortgick under två år på två skolor i Sverige och 

undersökte elever, lärare och skollednings tankar kring implementeringen och den fortsatta 

användningen av digitala verktyg i skolmiljön.  

 

Fler fördelar presenteras av de engelska lärarstudenter som Hammond, Reynolds och 

Ingram (2011) intervjuat i sin studie där syftet bland annat är att undersöka hur 

lärarstudenter använder och motiverar digitala verktyg och IKT i undervisningen. 

Resultatet visar att lärarstudenterna menar att användningen av dessa verktyg leder till ett 

bättre lärande för eleverna och att det även påverkar deras beteende och engagemang i en 

positiv riktning. Dessutom upplevde lärarstudenterna att de hade en bättre kontroll över 

undervisningen till exempel genom att läxhjälp gjordes möjlig genom digitala verktyg och 

internet. 

 

Tallvid (2015) har i sin doktorsavhandling analyserat resultatet av fyra studier som belyser 

hur digitalisering påverkar skolan. Metoderna är intervjuer, observationer och enkäter. Det 

som är gemensamt för de skolor som är med i studien är att samtliga elever har tillgång till 

en egen dator som redskap för inlärning. Tallvid (2015) har använt sig av TPACK -

modellen som teoretiskt ramverk vilket ger en möjlighet att evaluera lärares kunskaper och 

användande av digitala verktyg. Avhandlingen fokuserar på digitaliseringen i skolan i 

allmänhet och går inte in på djupet om digitaliseringen inom ämnet Matematik. Det är 

dock intressant att lyfta studien eftersom resultatet visar att digitaliseringen av skolan ger 
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lärare en möjlighet att öka bredden på undervisningen, vilket också innefattar lärarna i 

ämnet Matematik. Samtidigt visar också en av de fyra artiklarna som Tallvid (2015) 

analyserat att lärare uttrycker svårigheter med att använda digitala verktyg. Bland annat 

spelar lärarens kompetens, tidsåtgången och risken för att tappa kontrollen över 

undervisningen in som motiveringar för att inte använda digitala verktyg i 

matematikundervisningen.  

 

4.3 Anpassning till digitalisering med hjälp av fortbildning 

De nya skrivningarna i ämnesplanerna i svensk gymnasieskola lyfter fram användandet av 

digitala verktyg och ett syfte med denna studien är att kartlägga hur lärare säger sig ha 

förändrat sin undervisning i och med de nya skrivelserna. Då dessa förändringar infördes 

2017 och blev obligatoriska hösten 2018 så finns det av naturliga skäl ingen tidigare 

forskning som berör denna specifika ändring. Det som dock går att finna är forskning om 

andra implementeringar av digitala verktyg i undervisning och vilka krav detta ställer på 

läraren. 

 

Håkansson Lindqvist, (2015) vars studie tidigare presenterats, belyser hur den ökade 

användningen av bärbara datorer på de skolor som var med i studien, ledde till att 

fortbildning behövs inom det digitala fältet. Mer tid behöver också avsättas för denna 

fortbildning. Lärarna förändrade sin undervisning främst genom att använda sig mer av 

bärbara datorer och i samband med det ökade också användningen av digitala verktyg. 

Samarbetet mellan kollegor förbättrades och lärare hämtade i större utsträckning 

undervisningsmaterial från internet. 

 

I studien av Fathurrohman, Porter och Worthy (2017), som tidigare nämnts, går det att 

finna en likhet i att en digitalisering införs i skolverksamheten, även om ursprungsläget är 

olikt det som fanns i svensk gymnasieskola före förändringen i läroplanen. Studien 

genomfördes i Indonesien där tillgången till digitala verktyg och datorer var sämre än 

tillgången i Sverige idag, men förändringen som en implementering av digitala verktyg för 

med sig kan vara liknande mellan de olika länderna. Det krav digitaliseringen ställt på 

lärare utifrån denna studie är att det måste finnas tillgång till datorer både i kvantitet och av 

kvalitet. Det som följer av detta är att lärarna måste ta huvudansvaret för digitaliseringen 

och själva ta ansvar för att de lär sig och får tillgång till digitala verktyg som kan gynna 

undervisningen. 

 

Kjällander, Åkerfeldt och Petersen (2016) har i en studie sammanställt en översikt av 

forskning som berör programmering i för- och grundskola som visar på att lärare saknar 

kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för att undervisa i programmering. 

Samstämmighet med detta finns i Rolandssons (2015) avhandling som också belyser 

vikten av att lärarna har ämneskunskaper såväl som didaktiska kunskaper kring 

programmering. Detta gäller även för införandet av programmering i matematiken på 

gymnasiet, vilket öppnar upp frågan kring den kompetens och kunskap verksamma lärare 

besitter. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska ramverken som används för att analysera resultatet. 

Ramverket RAT är en av de teoretiska utgångspunkterna som används och den presenteras 

därför nedan. SAMR-modellen är ett möjligt alternativ till RAT, då de har samma 

inriktning och kan överlappa varandra. Därför presenteras SAMR-modellen först, då det 

kan ge inspiration och motivering till användandet av RAT. En beskrivning av det 

teoretiska ramverket läroplansteori tolkat av Linde (2012) och ATD följer, för att 

avslutningsvis sammanväva dessa två teorier för att fånga de processer som sker från 

början till slut i användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen. 

 

5.1 Teoretiska ramverk kopplade till digitalisering i undervisning 

De teoretiska ramverk som kan tänkas vara av intresse för att kunna kartlägga användandet 

av digitala verktyg i matematikundervisningen är SAMR-modellen (Puentedura, u.å., se 

Steinberg, 2013, ss. 17-19) och ramverket RAT förklarad av Hughes, Thomas och 

Scharber (2006). Båda dessa modeller bygger på en beskrivning av hur användningen av 

digitala verktyg kan förändra undervisningen. 

 

5.1.1 SAMR-modellen 

Puenteduras (2006) SAMR-modell bygger på de fyra stadierna ersättning, förbättring, 

förändring och omdefiniering (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), 

vilka representerar olika nivåer av digital påverkan på undervisningen. Stadierna ersättning 

och förbättring, respektive förändring och omdefiniering syftar till förstärkning respektive 

transformation av lärprocesser och undervisningssituationer. Med ersättning menas att ett 

digitalt verktyg ersätter en funktion som fanns även innan det digitala verktyget infördes. 

Förbättring syftar till att en funktion i undervisningen förstärks och effektiviseras i och 

med användandet av det digitala verktyget. De två stadierna förändring och omdefiniering 

liknar varandra med skillnaden att det senare stadiet utöver att modifiera undervisningen, 

även bidrar till att öppna upp för möjligheter och situationer i undervisningen som inte är 

möjliga innan införandet av digitala verktyg. 

 

Modellen är inte specifikt anpassad till undervisning i matematik och information om 

modellens uppkomst och vetenskapliga förankring är inte enkel att tillgå, vilket gör att dess 

användande kan ifrågasättas för denna studie. Modellen är dock till synes använd i större 

utsträckning än alternativet, ramverket RAT. 

 

5.1.2 Ramverket RAT 

De stadier som SAMR-modellen innehar finns också i ramverket RAT, men med en annan 

utformning. Här står RAT för ersättning, förstärkning och transformering (Replacement, 

Amplification, Transformation). Till skillnad från SAMR-modellen så har Hughes, 

Thomas och Scharber (2006) i ramverket RAT tydliggjort vilka dimensioner de olika 

stadierna kan verka i. En dimension är kopplad till lärarens användning av digitala verktyg 

för att bland annat kunna interagera och bedöma elever, men även för att hitta information 

för att kunna utvecklas i sin lärarroll. Dimensionen rörande elevernas lärprocesser 

innefattar bland annat elevernas aktiviteter med uppgifter, deras mentala processer samt 



  
 

15 

deras motivation och attityder. Slutligen är även målen i läroplanen en dimension som kan 

påverkas av användandet av digitala verktyg. Forskarna menar att de kunskaper, 

erfarenheter och förmågor som läroplanen beskriver, kan förändras i och med införandet av 

digitala verktyg i undervisningen (Hughes, Thomas & Scharber, 2006). 

 

Användandet och införandet av digitala verktyg kan sedan verka på dessa dimensioner på 

olika sätt. Stadiet ersättning innebär att något som tidigare gjordes i undervisningen, nu 

görs på liknande sätt fast med ett digitalt verktyg. Ett exempel från matematikundervisning 

är att matematikböcker och skrivhäften ersätts av digitala matematikböcker och att 

beräkningar och anteckningar istället görs i ett program på datorn. Vid det här stadiet 

behöver inte införandet av det digitala verktyget medföra att de olika dimensionerna 

påverkas, utan de kan förbli desamma (Hughes, Thomas & Scharber, 2006). Nästa stadie, 

förstärkning, innebär att något som tidigare utförts av elever, får en förstärkning med hjälp 

av digitala verktyg. Användning av miniräknare är ett exempel på en sådan förstärkning 

som effektiviserar undervisningen. Det sista stadiet, transformering innebär att en ny 

undervisningssituation och eventuellt ett nytt innehåll skapas utifrån användningen av det 

digitala verktyget. Ett exempel kan vara att en problemlösnings-uppgift i matematik öppnar 

till nya dimensioner. Detta genom att eleverna kan vända sig till internet för information, 

visa på flera olika representationsformer med hjälp av program på datorn och sedan 

presentera uppgiften med hjälp av en film. Dessa två stadier kan påverka de olika 

dimensionerna olika mycket och på olika sätt (Hughes, Thomas & Scharber, 2006). 

 

De fördelar som användandet av ramverket RAT för med sig är att de tre stadierna har en 

godtagbar avgränsning från varandra samt att de olika dimensionerna tillför ännu en aspekt 

på införandet av digitala verktyg i undervisningen. De nackdelar som leder till en tvekan 

inför användandet av den här modellen är att den är citerad i låg utsträckning och ännu inte 

välanvänd. Ramverket RAT är likt SAMR-modellen inte anpassat till 

matematikundervisning utan de är mer generella. Dock lyfter Helenius, Lingefjärd och 

Sollervall (2016) ramverket RAT som en möjlig metod för att kategorisera användandet av 

digitala verktyg i matematikundervisningen vilket gör att det får anses godtagbart att 

använda det här ramverket som ett teoretiskt verktyg i den här studien. 

 

5.2 Läroplansteori 

Läroplansteori är ett begrepp som framförallt infördes av Urban Dahllöf och Ulf P. 

Lundgren under 1970-talet (Lundgren, 1999). Lundgren (1981) förklarar att läroplansteori 

innefattar kunskap om hur utbildningsprocesser och dess mål, innehåll och metodik 

utformas i ett visst samhälle och kultur. Begreppet läroplan inom läroplansteori är mer än 

bara de förordningar som regeringen konstruerat utan innefattar också vad som sker i 

skolan och i undervisningen.  

 

Linde (2012) har tolkat begreppet läroplansteori utifrån det som Dahllöf och Lundgren 

framställt och förklarar att läroplansteori används inom utbildningsvetenskapen. Den 

belyser vägen från en formulerad läroplan, vidare genom den organisation kring 

undervisningen som läraren skapar och slutligen genomförandet av undervisningen. Linde 
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(2012) fortsätter och förklarar detta genom att beskriva tre arenor som belyser hur de olika 

processerna av urvalet påverkar läroplanen, vilka är formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan.  

 

Enligt Linde (2012) beskriver formuleringsarenan själva formuleringen av styrdokumenten 

och de föreskrifter som styr skolan. Formuleringen av läroplanen styrs centralt av 

regeringens bestämmelse kring vilka ämnen som ska ingå i läroplanen, hur mycket tid 

varje ämne ska få, vad ämnena ska innehålla och vilka mål som ska finnas med i varje 

ämne. Transformeringsarenan beskrivs som den tolkande arenan där lärarna står som 

aktörer när det kommer till att forma undervisningen och göra ett stoffurval. Deras uppgift 

är även att utföra uppfyllandet av den formulerade läroplanen. Linde (2012) nämner att 

transformeringen behandlar styrdokumentens påverkan på lärarens stoffurval, men till 

största delen lärarens tolkning av läroplanen och den anpassning av undervisningen som 

sker gentemot eleverna. Realiseringsarenan är den avslutande delen av de tre arenorna. 

Den beskriver vad som händer i klassrummet i form av undervisning som ett resultat av 

den transformering läraren gjort. Detta innebär lärarens genomförande av lektionen, men 

även elevernas aktivitet och inhämtande av kunskap. 

 

Sammanfattningsvis behandlar läroplansteori en process där läroplanen förmedlar något i 

styrdokumenten, där sedan läraren tolkar stoffet och verkställer det praktiskt i 

undervisningen. Det är därför relevant för studiens syfte att använda läroplansteori som 

teoretiskt ramverk eftersom alla tre arenorna berörs i undersökningen, även om 

realiseringen blir av större intresse då observationen utgår ifrån hur lärarna använder 

digitala verktyg i undervisningen. Dock kan formulering- och transformeringsarenan bidra 

med en större förståelse kring hur lärarna motiverar sina val.  

 

5.3 ATD 

The anthropological theory of the didactic (ATD) är en teori som har utvecklats av 

Chevallard (2006) och används inom matematikdidaktiken för att beskriva och undersöka 

lärandet i undervisningen som en mänsklig aktivitet i skolan. Likt läroplansteori förklarar 

ATD bland annat en didaktisk transposition som kan liknas vid det matematiska innehållets 

väg från institutionell kunskap till faktisk kunskap hos eleverna. Matematiken som 

eleverna får möta har alltså transponerats, eller överflyttats, från vad Chevallard (2006) 

beskriver som (1.) ”Scholary knowledge” (Vetenskaplig kunskap), vidare till (2.) 

”Knowledge to be taught” (Undervisningsbar kunskap), till (3.) ”Taught knowledge” 

(Undervisad kunskap) och slutligen till (4.) ”Lerned available knowledge” (Lärd kunskap). 

Kunskapen förändras i och med denna väg från 1:an till 4:an och sker genom en mänsklig 

aktivitet där de teoretiska och praktiska nivåerna har lika stor betydelse. 

 

[1.] Vetenskaplig kunskap   Matematiken som forskningsområde och den 

matematik som matematiker och professorer 

använder. 
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[2.] Undervisningsbar kunskap  Den kunskap som skrivits ut i styrdokument med 

syfte att den ska undervisas för elever. 

 

[3.] Undervisad kunskap Den kunskap som lyfts fram och lärs ut i 

undervisningssituationen. 

 

[4.] Lärd kunskap Den kunskap som eleverna tar till sig av 

undervisningen. 

 

Perez (2018) använder sig av ATD i sin forskning som lyfter fram de problem som kan 

uppkomma i samband med integrering av digital teknik i matematikundervisningen. Den 

tolkning Perez (2018) gör av de olika transponeringsstegen är att de även kan verka motsatt 

genom att ett steg kan påverka de föregående stegen. Till exempel kan kunskaperna 

eleverna tar till sig, eller inte tar till sig, få en lärare att undervisa på ett annat sätt. 

 

Inom ATD diskuteras begreppet praxeologi och i detta sammanhang används uttrycket inte 

bara för att beskriva vad människor gör och hur de gör det, utan också vad och hur de 

tänker. Detta kan tänkas passa väl in i en matematisk kontext som baseras mycket på 

individens tänkande. Vad människor gör och hur de gör faller under praxis, samtidigt som 

vad och hur en människa tänker faller under logos (Chevallard, 2006). 

 

Chevallard (2006) delar även upp den matematiska kunskapen i en modell av matematisk 

organisation. Denna organisationsmodell förklarar praxeologi uppdelat i praxis och logos i 

det fallet när en människa ställs inför en uppgift. Under praxis finns uppgiftstyp vilket är 

den typ av uppgift som individen ställs inför, och för varje sådan uppgift finns en eller flera 

möjliga metoder att angripa problemet vilket representeras med teknik. Detta är alltså den 

praktiska delen av praxeologin. Vidare innefattar logos teknologi och teori, där teknologi 

kopplas till en motivering och förklaring av de tekniker eller lösningsstrategier som 

används för att lösa uppgiften. Teori syftar till den övergripande teoretiska förklaringen 

som ligger bakom teknologin. Praxeologi går följaktligen att dela upp i två block. 

 

Praxis Logos 

• Uppgiftstyp 

• Teknik 

• Teknologi 

• Teori 

 

Figur 1. Praxis och Logos 

 

5.4 Applikation av de teoretiska utgångspunkterna 

RAT används vid analys av observationerna för att kunna beskriva den påverkan som 

digitala verktyg har på undervisningen. Detta för att kategorisera användningen av de 

digitala verktyg som förekommer i klassrummet genom ersättning, förstärkning eller 

transformering. Ramverket RAT bidrar också med en möjlighet att kartlägga hur de 
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Formulerings-

arena 

Transformerings-

arena 

Realiserings- 

arena 

digitala verktygen eventuellt påverkar de tre dimensionerna: lärarens användning, 

elevernas lärande och målen i läroplanen. 

 

Läroplansteori, tillsammans med ATD, sammanvävs och används som ett övergripande 

analysverktyg för att fånga de processer som sker från början till slut när det kommer till 

användandet av digitala verktyg i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figur 2. ATD och Läroplansteori 

Figur 2 beskriver under vilka olika arenor från läroplansteorin som transponeringen av 

matematisk kunskap sker. Från vetenskaplig matematik transponeras kunskap vidare till 

undervisningsbar kunskap och detta sker genom formulering av styrdokument. Den 

undervisningsbara kunskapen i styrdokumenten tolkas av läraren under 

transformeringsarenan för att slutligen genom realiseringsarenan nå den undervisade 

kunskapen och den lärda kunskapen. 
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6. Metod 

I det här kapitlet beskrivs de metoder som användes i genomförandet av studien samt 

varför dessa metoder har valts. Vidare beskrivs urvalet, genomförandet av studien och 

vilka etiska ställningstaganden som studien förankrar sig i. Studiens validitet och 

reliabilitet diskuteras också och avslutningsvis presenteras hur resultatet har bearbetats och 

analyserats. 

 

6.1 Val av metod 

De metoder som användes för att uppnå syftet med studien är kvalitativa intervjuer och 

strukturerade observationer. Eftersom studien innefattar frågeställningar av karaktären: hur 

använder och motiverar lärarna digitala verktyg i sin undervisning samt i vilken 

utsträckning har lärarna förändrat sin undervisning i samband med förändringen i 

läroplanen, används en kombination av metoderna. Eksell och Magnusson (2014) menar 

att en fördel att kombinera dessa metoder är att forskaren får ett bredare och mer varierat 

empiriskt material. Att komplettera intervjuerna med observationerna bidrar även till att 

forskaren får både kunskap om hur läraren gör i handling, men även vad läraren säger att 

den gör. Bryman (2018) beskriver att observation sällan ger en fullständig förklaring för 

det beteende eller tillvägagångssätt som observeras, vilket innebär att det kan vara till 

fördel om observationen stärks upp av andra metoder som kan ge information om orsaker 

och avsikter hos personen som blir observerad. 

 

6.2 Intervju  

För att få svar på de två avslutande frågeställningarna krävs en metod som kan tolka och 

värdera hur lärarna uttrycker sig i ord. Utifrån detta är en av de metoder som valts för 

studien en semistrukturerad intervjumetod. Detta beskriver Bryman (2018) som en intervju 

bestående av förutbestämda frågor som ställs, men ordningen och exaktheten i frågornas 

utformning är av mindre betydelse. Metod är flexibel och ger forskaren möjlighet att följa 

lärarnas tankar och innebär att resultatet från intervjuerna sedan kan analyseras och 

kategoriseras.  

 

De fördelar en semistrukturerad intervjumetod för med sig utöver flexibilitet är att i 

användandet av en intervjuguide så kan intervjun riktas mot frågeställningarna så att dess 

relevans för studien säkerställs. Om forskaren dessutom låter informanten få möjlighet att 

öppna upp för egna infallsvinklar och teman så kan detta bidra till att en större bild av 

helheten nås (Bryman, 2018; Dalen, 2015). 

 

Nackdelar med denna metod är att intervjuer, transporter till lärarna och transkribering av 

ljudupptagningar tar tid och det kan innebära att de tidsramar som forskaren har att förhålla 

sig till bidrar till att urvalet blir begränsat. Detta behöver dock inte vara ett problem som 

äventyrar studiens trovärdighet eftersom det är kvalitativ data som ska samlas in och att 

mängden data därför inte är lika viktig som vid en kvantitativ metod (Bryman, 2018). En 

svårighet som kan uppkomma i samband med en intervju är att forskaren behöver göra 

etiska ställningstaganden. Dessa måste ske utefter känsligheten i den data informanten 
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lämnar ut samt med respekt för informantens integritet (Dalen, 2015). Detta tas upp mer 

ingående i kapitel 6.7. 

 

6.2.1 Intervjuguide  

För att kunna utföra intervjuer som säkerställer att frågeställningarna besvarades 

utformades en intervjuguide (se Bilaga B). I utformandet av frågorna låg fokus på att få 

lärarens bild av de digitala verktygen och om förändringen i styrdokumenten. I 

utformandet av intervjuguiden delades frågorna upp i två huvudteman vilka motsvarar 

frågeställning två och tre i studien. Frågorna var även utformade så att de kunde kopplas 

till ATD och läroplansteori i analyseringen av resultatet. Intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor om läraren och avslutades med att läraren fick möjlighet att lägga till 

något om det önskades. 

 

Under det första temat i intervjuguiden som berör användandet av digitala verktyg, ställs 

frågor som ger läraren möjlighet att motivera användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen. Den sista frågan inom detta tema öppnar upp för att läraren ska 

kunna resonera kring hur andra lärare kan känna inför digitala verktyg. Detta är inte en 

fråga som besvarar frågeställningen, men den kan däremot bidra med ökad förståelse för 

lärarens helhetsbild av digitala verktyg. Att sedan följa upp denna så kallade indirekta 

fråga med att fråga läraren om den instämmer med de tankar som framkommit kan ge en 

djupare förståelse (Bryman, 2018). 

 

Nästa tema behandlar förändringen i läroplanen och här ligger fokus på hur läraren säger 

sig ha ändrat sin undervisning i och med förändringen. Även här är lärarens perspektiv i 

centrum och temat öppnar med en inledande fråga för att få läraren att brett tala om 

förändringen, vilket det sedan går att referera tillbaka till under intervjun. Frågorna är 

också utformade så att det ska gå att ställa vidare frågor beroende på vad läraren svarar för 

att kunna fånga intressanta spår och följa dem vidare. 

 

6.3 Observation  

För att kunna besvara frågeställningen som berör hur lärarna använder digitala verktyg i 

undervisningen användes observation som metod för att samla in data. Bryman (2018) 

beskriver att observation kan användas när forskaren väljer att studera lärarens arbete i 

klassrummet, vilket gör att forskaren får tillträde till vad som sker i det sociala 

sammanhanget och vad som händer i klassrumssituationen.  

 

Bryman (2018) och Denscombe (2018) lyfter upp att det finns olika typer av 

observationsforskning. Den observationsforskning som användes i den här studien var en 

strukturerad observation, det vill säga att data samlas in på ett standardiserat och formellt 

sätt genom en observation. Metoden är lämlpig när det kommer till att observera vad som 

händer i klassrummet. Det forskaren kan använda sig av är så kallade fasta regler för 

observationen. De fasta reglerna beskriver Bryman (2018) som något som forskaren har 

bestämt sig för att leta efter när observationen äger rum. I studien låg fokus på vilka 

digitala verktyg som läraren använder sig av i undervisningen och hur de används kopplat 
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till vilket centralt innehåll som lektionen ska behandla. Även vilka matematikuppgifter 

som framkommer kopplat till de digitala verktygen är något som observerades. Dessa fasta 

regler beskriver både Bryman (2018) och Denscombe (2018) som att de kommer till 

uttryck i form av ett observationsschema eller observationsmall. Syftet med mallen är att 

försäkra att forskaren registrerar vad som händer gentemot det syfte som forskaren har med 

sin studie. Detta för att sedan kunna sätta det insamlande data i en större kontext när en 

sammanställning ska göra i form av en analys.   

 

6.3.1 Observationsmall 

Bryman (2018) beskriver att ett viktigt steg när det kommer till strukturerade observationer 

är att forskaren utformar en mall för registreringen av observationen. Det som forskaren 

måste ha i åtanke är att mallen utformas utifrån vad som är aktuellt med studien, vilket gör 

att det krävs ett tydligt fokus på vad som ska observeras. Det ska vara tydligt för 

observatören vem som ska observeras och vilken del av miljön som ska observeras. Detta 

resulterade i en observationsmall (se Bilaga C) som fokuserade på vilka digitala verktyg 

som användes i klassrummet, vilka andra digitala verktyg som fanns i klassrummet men 

inte användes, och vilka uppgifter eller övningar som läraren använde kopplat till de 

digitala verktygen. Observationsmallen var också konstruerad på ett sådant sätt att det var 

möjligt att kartlägga när de digitala verktygen användes under lektionen. Förekom de 

digitala verktygen under till exempel genomgången, vid den enskilda räkningen eller vid 

grupparbete antecknades detta för att få en bild över hur lärarna använder de digitala 

verktygen i sin undervisning.  

 

6.4 Urval 

Det urval av lärare och observationssituationer som gjorts i samband med denna studien 

klassificeras som ett ändamålsstyrt urval (Bryman, 2018). Målet var att finna lärare som 

hade möjlighet att svara på de frågor som ställdes, och därmed behövdes legitimerade och 

verksamma lärare i ämnet Matematik på gymnasiet som hade erfarenhet av att använda 

digitala verktyg i undervisningen. Med utgångspunkt i de två forskarnas kontaktnät 

skickades ett informationsbrev ut (se Bilaga A) till lärare som skulle kunna tänkas uppfylla 

kriterierna. Informationsbrevet skickades även ut till rektorer och lärare på skolor i 

forskarnas län samt i angränsande län. 

 

Sökandet efter lärare avslutades efter att fem lärare från olika skolor visat sitt intresse att 

delta i studien. Möjlighet fanns dock att fortsätta sökandet senare under processen i fall att 

det skulle behövas. De fem lärare som visat sitt intresse ombads att kort beskriva sin 

undervisning i samband med digitala verktyg för att säkerställa att dessa lärare uppfyllde 

de kriterier som fastställts. Bryman (2018) menar att det inte finns någon generell 

rekommendation i lägsta antal intervjuer som krävs för att en studie av detta slag ska anses 

trovärdig. Det bidrog till att dessa fem lärare fick anses vara en godtagbar mängd för denna 

studien. Tillslut intervjuades fem lärare från fem olika skolor. Samtliga lärare var män och 

hade erfarenhet att undervisa i matematik på gymnasiet i 7 till 35 år. 
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Urvalet som gjordes i syfte att finna matematiklektioner att observera skedde genom 

lärarna som valts för intervjuer. Lärarna fick själva göra ett urval bland sina egna lektioner 

för att finna en lektion som skulle vara intressant att observera gällande digitala verktyg. 

Detta gjordes för att inte riskera att observera en lektion där inga digitala verktyg 

användes. 

 

6.5 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna och observationerna utfördes på respektive lärares arbetsplats. Inför utförandet 

av intervjuerna skickades ett informationsmejl ut till lärarna där det åter igen informerades 

om studiens syfte, intervjuns utformande och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Även ett önskemål om en lugn och ostörd plats där intervjun kunde utföras efterfrågades i 

mejlet. En provintervju utfördes för att säkerställa att intervjuguiden var korrekt utformad 

med relevanta frågor och att den resulterade i svar som efter analys skulle kunna uppfylla 

studiens frågeställningar. En provintervju är också ett bra hjälpmedel för att testa sig själv 

som intervjuare och för att testa den tekniska utrustning som används för att spela in 

intervjun (Dalen, 2015; Bryman, 2018). Efter provintervjun konstruerades ett fåtal frågor i 

intervjuguiden om för att lättare kunna få svar på studiens frågeställningar. Den data som 

provintervjun resulterade i transkriberades och användes sedan som en del i studien då 

läraren gav sitt medgivande till detta och för att intressanta aspekter uppstod under 

intervjun. 

 

Intervjuerna spelades in av ett ljudupptagningsprogram på en mobiltelefon och dessa 

ljudupptagningar raderades vid studiens publikation. Båda författare var närvarande vid 

alla intervjuer och observationer och vid observationerna var båda lika aktiva, men 

sammanställningen utfördes av en författare. 

 

Ämnesplanen för Matematik i gymnasieskolan, där förändringarna kring digitalisering var 

markerade fanns med i fysisk form vid intervjuerna. Detta för att de lärare som behövde en 

påminnelse om förändringens innebörd skulle kunna använda den som stöd samt för att i 

vissa fall koppla lärarnas förändring av undervisningen till en konkret förändring i 

ämnesplanen. 

 

6.6 Genomförande av observationer 

I samband med att en provintervju gjordes så utfördes också en testobservation för att 

utvärdera de observationsmallar som hade konstruerats. Detta ledde till några förändringar 

i utförandet av observationsmallarna, vilket resulterade i en mall som fokuserade på hur 

läraren använde de digitala verktygen i undervisningen kopplat till bland annat det 

matematiska innehållet, övningar och uppgifter (Se Bilaga C). 

 

Genomförandet av alla observationerna skedde i samband med intervjuerna, förutom vid 

en intervju, där en observation inte ägde rum. Detta på grund av att läraren som skulle 

intervjuas och observeras var tvungen att ställa in sin lektion. Beslutet togs att enbart utföra 

intervju med denna lärare då olika omständigheter gjorde att det inte var möjligt att få till 
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en observation under studiens tidsram. Den eventuella påverkan som detta hade på studien 

diskuteras vidare i kapitlet metoddiskussion 9.2. 

 

Två av observationerna som genomfördes var innan intervjuerna med lärarna, medan de 

andra två observationerna gjordes efter intervjuerna. Valet att antingen ha observation 

innan eller efter intervjun baserades på lärarens möjlighet att avsätta tid innan eller efter 

lektionen som observerades. Innan intervjun och observationen ägde rum fick författarna ta 

del av en kortare lektionsplanering från varje lärare. Detta var en beskrivning på vilken 

matematikkurs och vilket matematiskt innehåll som skulle beröras under lektionen samt de 

digitala verktyg som skulle användas i undervisningen. Detta gjorde att vid de tillfällena 

där intervjun förekom innan observationen, fanns redan en uppfattning om hur lektionen 

skulle utformas. I de fall där intervjun skedde först fanns det alltid en möjlighet att ställa 

följdfrågor efter lektionen om eventuella funderingar uppstått. Vid de två tillfällena när 

observationen var innan intervjun så kunde det förekomma någon fråga som ansågs viktig. 

Då ställdes den frågan antingen direkt efter observationen eller under intervjun. 

Lektionerna som observerades varierade mellan 60-90 minuter.  

 

6.7 Etiska ställningstaganden 

När en vetenskaplig studie ska genomföras är det viktigt som forskare att utgå ifrån de 

forskningsetiska principer som förekommer inom den humanistiska- och 

samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta berör bland annat 

forskningskravet, vilket innebär att forskningen ska tillämpas och inrikta sig mot relevanta 

frågor samt utformas med hög kvalité. Vetenskapsrådet (2002) lyfter också 

individskyddskravet som inriktas mot individen och individens livsförhållanden. Individen 

får inte ta skada av att deltaga i studien. 

 

Individskyddskravet kan vidare konkretiseras till fyra gemensamma huvudkrav för 

forskning enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver att informationskravet innebär att forskaren måste informera om studiens syfte 

för de deltagande personerna, att deltagandet är frivilligt och personerna har rätt till att 

avbryta sin medverkan utan motivering. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan, vilket betyder att deltagaren ska ha rätt till 

att bestämma om de vill delta och i så fall på vilka villkor. Innan både observationerna och 

intervjuerna ägde rum gjordes en förankring till informationskravet och samtyckeskravet. 

Detta genom att ett mejl skickades till de lärare som studien berörde där lärarna tillfrågades 

om de ville delta i studien. I informationsbrevet (se Bilaga A) som skickades ut till lärarna 

beskrevs syftet med studien att det var frivilligt att delta, och att lärarna när som kunde 

avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Dessa delar tydliggjordes sedan för 

lärarna vid ett senare mejl för bekräftelse om när intervjun och observation skulle äga rum 

samt direkt innan intervjun eller observationen började.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) och 

Bryman (2018) att forskaren informerar deltagarna i studien att personliga uppgifter 
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behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig person får ta del 

av dem. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in används endast för 

forskningens ändamål med studien. För att uppfylla konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet skrevs det i informationsbrevet till lärarna att uppgifter om skolan, läraren 

och eleverna som är med på lektionen behandlas konfidentiellt och deras personliga 

uppgifter inte kommer nämnas i uppsatsen. Detta förklarades också för lärarna och 

eleverna innan observationen och intervjun. Det material som samlades in i form av 

inspelade intervjuer, det transkriberade materialet och observationsunderlaget fick ingen 

utomstående lyssna på eller titta på förutom författarna. Lärarna fick också information om 

att det insamlade materialet endast skulle användas för forskningens ändamål.  

 

6.8 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet 

Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning läggs stor vikt vid att studierna ska vara 

reliabla och ha validitet. Reliabilitet innebär att en studie ska kunna göras om på samma 

sätt och att metoden ska säkerställa att två olika forskare får samma resultat så länge 

studien utförs på samma sätt. Med validitet menas att en studie ska kunna generaliseras för 

att kunna appliceras på fler situationer i samhället samt att rätt sak undersöks på rätt sätt 

(Bryman, 2018). För att kunna applicera reliabilitet och validitet på denna studien krävs en 

viss omarbetning av begreppen, vilket även Bryman (2018) har gjort. 

 

Reliabiliteten kan översättas till pålitlighet i det avseendet att forskarna säkerställer att 

metoden är väl genomarbetad och att den redogörs för i detalj (Bryman, 2018). Det fastlås i 

den här studien bland annat genom att både intervjuguiden och observationsmallen prövats 

innan insamlingen av data ägt rum. Metoden för studien redogörs också i så hög 

utsträckning som möjligt utan att äventyra konfidentiella uppgifter. 

 

Validiteten uttrycks med begreppen trovärdighet och överförbarhet. Trovärdighet står för 

att resultatet och analysen av detta ska stämma överens med verkligheten och där 

överförbarhet syftar till att studien ska kunna implementeras till andra situationer i 

samhället (Bryman, 2018). För att säkerställa detta har ett analysverktyg utarbetats för att 

trovärdighet ska uppnås. Att göra en tydlig beskrivning av både metod och bakgrund ska 

också bidra till att andra personer får möjligheten att avgöra hur applicerbart resultatet kan 

vara i en annan situation. 

 

Inom kvalitativ forskning beskrivs också begreppet äkthet, vilket i korthet innebär att 

hänsyn ska visas mot dem som är delaktiga i studien och de som kan tänkas påverkas av 

resultatet (Bryman, 2018). Det går att tolka äkthetsbegreppet som en vilja att studien ska 

bidra med något inom det område som undersöks. Detta uppfylls genom att inte tolka 

lärarnas ord bokstavligt utan hänsyn till helheten tas samtidigt som studien kan ge lärare en 

förståelse kring hur digitala verktyg används och hur andra lärare motiverar dem, samt 

även hur de ställer sig till förändringarna i läroplanen. 
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6.9 Bearbetning av resultat och analysverktyg 

När alla intervjuer och observationer var gjorda, bearbetades det insamlade materialet 

genom att transkribera intervjuerna som sedan kontrollerades noga mot det inspelade 

materialet. Information om yttre omständigheter som till exempel om intervjun blev störd 

på något sätt antecknades i det transkriberade materialet. Även icke-verbalt beteende 

såsom kroppsspråk antecknades i de fall där det var utmärkande för att lättare kunna 

analysera lärarnas uttalanden. 

 

Efter att transkriberingen var färdig skrevs dokumenten ut och en kodning gjordes för varje 

lärare i form av en siffra. Den kodningen användes sedan när resultatet skulle 

sammanställas för att skilja de olika lärarna åt. Nästa steg som gjordes är något som kan 

beskrivas som en tolknings- och kodningsprocess där det transkriberade materialet måste 

bearbetas och lyftas från en förklarande nivå till en tolkning av innehållet. Detta för att 

sedan kunna koda dessa tolkningar och placera dem i olika kategorier. En viktig del är att 

som forskare se helheten av innehållet i materialet istället för att fokusera på specifika citat 

eller uttalanden. Forskaren ska i detta skede också ta hänsyn till de teoretiska kopplingar 

som finns till materialet eftersom det är av stor vikt för att sedan kunna bilda kategorier 

som representerar helheten i materialet kopplat till de teoretiska utgångspunkterna (Dalen, 

2015). Viktiga citat kategoriserades och sammanställdes för att beskriva en helhet av både 

motiveringar till digitala verktyg och tillvägagångssätt i samband med förändringen i 

läroplanen. 

 

Det underlag som samlades in kopplat till observationen var data som skrevs ner under 

observationen med hjälp av observationsmallen (se Bilaga C). I det insamlade materialet 

fanns matematiska uppgifter och övningar kopplat till undervisningen och vilka digitala 

verktyg som användes under lektionen av läraren. Detta användes sedan för att 

sammanställa hur lärarna använde de digitala verktygen i undervisningen. 

Sammanställningen beskriver lärarnas olika lektioner med fokus på det matematiska 

innehållet, uppgifter och digitala verktyg som användes i samband med den lektion som 

observerades.  

 

Det sista steget i bearbetningen av resultatet var att analysera resultatet. Det teoretiska 

ramverket RAT användes för att kategorisera hur läraren använder de digitala verktygen i 

undervisningen i form av ersättning, förstärkning och transformering. Detta förankrades 

sedan till tre dimensioner: lärarens användning av de digitala verktygen, elevernas 

lärprocesser och målen i läroplanen. Detta genom att analysera om införandet och 

användandet av de digitala verktygen har någon påverkan på dimensionerna. I processen 

att analysera de andra delarna i resultatet användes ATD och läroplansteori för att hitta den 

matematiska kunskapens väg från vetenskaplig kunskap, till undervisningsbar kunskap, 

sedan vidare till undervisad kunskap och slutligen till lärd kunskap kopplat till digitala 

verktyg. Kopplingar till praxeologi söktes också i det transkriberade materialet. Dessa 

kodningar och kategorier resulterade sedan i en analys.  
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7. Resultat 

I följande kapitel redovisas en sammanställning av de observerade lektionerna, följt av hur 

lärarna motiverar de digitala verktyg som användes under observationen. Det redovisas 

även mer övergripande resonemang kring vilka digitala verktyg som lärarna använder i sin 

matematikundervisning. Kapitlet avslutas sedan med vilka förändringar lärarna har gjort i 

sin undervisning i och med förändringen i styrdokumenten. 

 

7.1 Lärarnas användning av digitala verktyg 

En av frågeställningarna i denna studien berör hur lärarna använder sig av digitala verktyg 

i matematikundervisningen. Resultatet från detta presenteras med utdrag från de lektioner 

som observerades, följt av två sammanfattande underkapitel som visar hur lärarna väljer att 

använda sig av digitala verktyg i sin matematikundervisning i form av medel och mål. 

 

7.1.1 Observationerna 

I beskrivningen av de fyra observationerna, presenteras vilken matematikkurs som 

lektionen berörde samt vilket matematiskt innehåll som behandlades under lektionen. 

Beskrivningen av de olika observationerna utgår även ifrån vilka digitala verktyg som 

användes. Varje observation presenteras separat som underkapitel och representeras av en 

siffra kopplat till vilken lärare som observerades. 

 

Observation 1: Kombination av genomgång och laboration med grafräknare   

Under Lärare 1:s lektion berörs det centrala innehållet samband och förändring i kursen 

Matematik 3c på gymnasiet. Läraren har en genomgång kring hur extrempunkter till en 

funktion kan upptäckas med hjälp av derivata och teckenstudie. Under lektionen ska 

maximi-, minimi- och terrasspunkt för funktionen 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 3 

bestämmas. Utöver detta ska även tangentens ekvation bestämmas och tangenten skall ritas 

upp som en graf när 𝑓(1,5). Detta sker först genom att läraren använder sig av tavlan som 

hjälpmedel för att vägleda eleverna genom hur de först ska derivera funktionen, sedan sätta 

derivatan lika med noll för att få fram ekvationens rötter, där extrempunkterna kan finnas. 

Uträkningen ser ut på följande vis: 

 

 
 

        𝑓(𝑥)  = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 3   (1)                        (Funktionen) 

        𝑓´(𝑥) = 6𝑥2 − 6𝑥 − 12                         (Derivatan av funktionen) 

        𝑓´(𝑥) = 0                                         (Sätter derivatan lika med noll) 

        6𝑥2 − 6𝑥 − 12 = 0                                     (Dividerar med talet 6) 

              𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0 
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Efter detta gör läraren tillsammans med eleverna en teckenstudie där de kontrollerar 

huruvida det finns maximi-, minimi- eller terrasspunkter vid dessa 𝑥-värden. Detta görs 

genom att avgöra om derivatan är positiv eller negativ för funktionen innan, mellan och 

efter de intressanta 𝑥-värdena. De kommer fram till att det finns en maximipunkt vid  

𝑥 = −1 och en minimipunkt vid 𝑥 = 2. Slutligen sätts dessa 𝑥-värden in i funktionen för 

att finna y-värdena och därmed kan extrempunkterna konstateras. 

 

 
 

Under genomgången är eleverna aktiva, men ingen av dem använder något digitalt verktyg 

även om mobiltelefoner och grafräknare finns synliga på bänkarna. Vid något tillfälle ber 

läraren om hjälp med en uträkning, men ger en specifik uppmaning om att eleverna inte 

ska använda miniräknarna.  

 

Nästa steg i lektionen är att lösa samma problem, fast den här gången med grafräknaren. 

Läraren förklarar att anledningen till detta är att eleverna ska lära sig tillvägagångssättet för 

att själva kunna testa sina svar, men också för att ge en annan representation av problemet 

kopplat till en graf. Lärare 1 använder sig av grafräknaren Texas instrument uppkopplat till 

datorn, vilket är en programvara kopplat den grafräknare eleverna använder. Eleverna kan 

se grafräknaren och den aktuella funktionen på tavlan. Läraren visar hur funktionen matas 

in på grafräknaren och hur det sedan går att få den uppritad som en graf. Det intervall på 𝑥- 

och 𝑦-axeln som är intressant ställs in så att grafens intressanta punkter, i detta fall 

maximi-, minimi- och terrasspunkter, blir synliga. Dessa punkter bestäms sedan med hjälp 

av grafräknaren. Bilden nedan visar hur det ser ut i klassrummet. 

 

Räkna ut y-värdena och bestämma extrempunkterna: 

𝑓(𝑥)  = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 3   (1) 

𝑓(−1)  = 2 ∙ (−1)3 − 3 ∙ (−1)2 − 12 ∙ (−1) + 3 = 10        

 𝑓(−2)  = 2 ∙ 23 − 3 ∙ 22 − 12 ∙ 2 + 3 = −17 

Extrempunkterna blir: (−1,10) och (2, −17) 

 

Användning av pq-formeln för att finna ekvationens lösningar. 

               𝑥 = 0,5 ± √(0,5)2 + 2 

               𝑥 = 0,5 ± √0,25 + 2 

               𝑥 = 0,5 ± √2,25 

               𝑥 = 0,5 ± 1,5 

             𝑥1 = 0,5 + 1,5 = 2 

             𝑥2 = 0,5 − 1,5 = −1 
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Läraren väljer att sätta ut tydliga punkter med pennan, som visar på maximi- och 

minimipunkt i grafen för att sedan med hjälp av räknaren få ut den exakta punkten för 

dessa maximi- och minimivärden. Detta sker också för att jämföra det svar som de fått när 

de löst problemet på tavlan.  

  

En deluppgift till att bestämma extrempunkterna är att bestämma och rita tangenten till 

funktionen när 𝑥 = 1,5. Detta görs först på tavlan av läraren genom att räkna ut vad 

derivatan är i just den punkten och sedan hitta tangentens ekvation på formen 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚. 

 

 
 

Sedan ritas tangenten upp i den graf som visas på tavlan från grafräknaren med hjälp av en 

linjal och en penna. Linjen som tangerar funktionen på bilden nedan är tangenten som 

läraren ritar med hjälp av linjalen. 

 

𝑓(𝑥)  = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 3   (1)                                                                 (Funktionen) 

𝑓´(𝑥) = 6𝑥2 − 6𝑥 − 12                                                                   (Derivatan av funktionen) 

Insättning av 1,5 för att få lutningen (k-värdet): 

𝑓´(1,5) = 6 ∙ (1,5)2 − 6 ∙ (1,5) − 12 = −7,5                              (Beräknat med grafräknare) 

Beräkning av 𝑓(1,5) för att kunna räkna ut skärningen med y-axeln (m-värdet): 

𝑓(1,5) = 2 ∙ (1,5)3 − 3 ∙ (1,5)2 − 12 ∙ (1,5) + 3 = −15            (Beräknat med grafräknare) 

Beräkning av m-värde: 

 −15 = −7,5 ∙ (1,5) + 𝑚 

      𝑚 =   −3,75 

Tangentens ekvation:  𝑦 = −7,5𝑥 − 3,75 
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Detta kontrolleras sedan med hjälp av inställningarna som finns på grafräknaren för att 

konstruera en tangent till funktionen där 𝑥 = 1,5. Läraren och eleverna jämför sedan de 

olika tangenterna med varandra och jämför även svaret från räknaren med den uträkning 

som de gjorde på tavlan innan. På bilden nedan är den långa linjen som tangerar funktionen 

uppmålad som tangent på grafräknaren.  

 

  
 

I samband med att läraren och eleverna kontrollerar om tangentens ekvation blir densamma 

i den manuella uträkningen på tavlan och i uträkningen på grafräknaren lyfter läraren att 

grafräknaren inte ger den exakta ekvationen, vilket också kan ses på bilden. Läraren 

konstaterar att uträkningen som skedde på tavlan är mer exakt. 

 

Observation 2: Projicerad presentation och miniräknarskola 

Den lektion som observerades behandlade det centrala innehållet geometri, med fokus på 

begreppet tangens i kursen Matematik 1c, utförd av Lärare 2. Eleverna var inte sedan 

tidigare bekanta med detta begrepp så lektionen var därför en introduktion till detta 

område.  

 

Under lektionen använder läraren datorn och projektorn för att projicera upp en 

presentation på tavlan. Presentationen har läraren själv skapat i programmet LaTeX, vilket 

innebär att den består av bilder av pdf-typ som visas efter varandra. På första bilden som 

visas finns det en rätvinklig triangel med en vinkel på 35 grader. Vid motstående katet 

finns beskrivningen 𝑎 = 5,95 och vid närliggande katet står det att 𝑏 = 8,50. På bilden 
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står det även ”𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎 
𝑎

𝑏
 ”. Eleverna får sedan uppmaningen att beräkna kvoten med hjälp 

av sina grafräknare. Ett tiotal elever slår på sina räknare och den elev som hinner först 

säger att svaret blir ungefär 0,70. Läraren resonerar sedan med eleverna om vad det är som 

räknats ut och eleverna kommer fram till att det är förhållandet mellan 𝑎 och 𝑏 som räknats 

ut. På nästa bild visas återigen en rätvinklig triangel med en vinkel på 35 grader, men den 

här gången har kateterna andra längder. Eleverna uppmanas även denna gång att beräkna 

𝑎/𝑏 på sina grafräknare och läraren resonerar med eleverna varför det även den här gången 

blir ungefär 0,70 som svar. När eleverna har fått fram ett svar som är korrekt, klickas 

svaret fram så att det blir synligt på den projicerade presentationen. 

 

Liknande bilder visas med olika modifieringar och även begreppet tangens presenteras och 

definieras. När eleverna får ett exempel där de behöver använda miniräknarna i samband 

med beräkning av tangens av en vinkel så går även läraren igenom grafräknarens 

inställningar med eleverna. Läraren förklarar också anledningen till att eleverna ibland får 

olika svar är för att grafräknaren kan vara inställd på radianer istället för grader. Läraren tar 

då tillfället i akt att förklara hur eleverna själva gör den här inställningen på sina 

grafräknare.  

 

Längre fram under lektionen när begreppet tangens och metoder för dess användning 

förklarats ska eleverna bestämma sidan 𝑥 i triangeln i Figur 3. Eleverna jobbar en stund 

själva och använder grafräknaren för att räkna ut värdet på 𝑥. Läraren klickar fram svaret 

när eleverna presenterat vad de har fått fram, och i detta fall skriver läraren även ut 

uträkningen på tavlan. Svaret beräknar eleverna på sina grafräknare. 

 

tan 60° =
5,0

𝑥
 

 
𝑥 tan 60°

tan 60°
=

5,0

tan 60°
 

𝑥 =
5,0

tan 60°
 

 
 

Figur 3: Projicerad triangel och uträkning på tavlan 

Läraren använder det digitala verktyget i form av en projicerad presentation på tavlan 

tillsammans med det mer traditionella att skriva lösningen på tavlan. Under lektionens 

gång uppstår fler tillfällen där läraren går igenom grafräknarens funktioner för att eleverna 

ska kunna lära sig att hantera grafräknaren själva. Lärare 2 gjorde på liknande sätt som 

Lärare 1, det vill säga att den programvara som tillhörde grafräknaren användes av läraren. 

Detta projicerades också på tavlan så att eleverna kunde justera inställningar och följa med 

i lärarens beräkningar.   

 

Observation 3: Kalkylprogrammet Excel i kombination med budgetering  

Det centrala innehållet i kursen Matematik 2b (Gy11) som Lärare 3 berör i sin lektion är 

metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering, strategier för matematisk 
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problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala 

verktyg. Även matematiska problem av betydelse för samhällslivet och tillämpningar i 

andra ämnen presenteras. Lektionens fokus är budgetering och verklighetsanpassning där 

läraren har gjort budgetuppgifter som eleverna ska lösa med hjälp av kalkylprogrammet 

Excel.  

 

Vid lektionens genomgång använder Lärare 3 en digital skrivtavla (SmartBoard) för att ta 

fram kalkylprogrammet och visar för eleverna vad som ska finnas med i uppgiften och hur 

de kan bokföra inkomster, utgifter, överskott och underskott. Läraren använder den digitala 

skrivtavlan som ett digitalt verktyg för att introducera hur eleverna ska göra när de enskilt 

och i par ska lösa budgetuppgiften. Figuren nedan visar hur läraren väljer att kategorisera 

de olika delarna i kalkylprogrammet, vilket också är det program som eleverna använder 

sig av på sina datorer när de ska lösa budgetuppgiften efter genomgången.  

 

 
 

Figur 4: Kategorisering i Excel 

Den uppgift som läraren gjort åt eleverna går ut på att de först ska skapa två olika budgetar 

där den ena berör en fiktiv persons ekonomiska situation om personen valt att bo hemma 

och den andra berörde samma persons ekonomi om den valde att flytta hemifrån. Eleverna 

får också ta ställning till om det finns andra omständigheter att ta hänsyn till i beslutet om 

huruvida det är lämpligt att flytta hemifrån eller inte för personen. Slutligen får eleverna 

möjlighet att själva fundera över hur de skulle göra om de ställdes inför detta dilemma. 

 

I kalkylprogrammet använder sig eleverna av cellerna i programmet som identifieras av 

kolumn- respektive radreferenser. Detta för att bokföra sina inkomster och utgifter med de 

siffror och formler som eleverna behöver för att utföra sina beräkningar. Cellen som 

beskriver exempelvis lön (Se figur 5), har en cell som heter A5 (kolumn A och rad 5) och 

summan av lönen som eleven har är 7500 kr, vilket matas in i cellen B5 bredvid A5. För att 

sedan skapa en formel, som beskriver summan av utgifterna (B14) matas först ett 

likhetstecken med ordet SUMMA in i cellen B14 för att sedan markera alla utgifter som 

eleven har i dokumentet (Se figur 5). Summan av utgifterna blir då 7800 kr. 
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Figur 5: Formel för beräkning av utgifter  

När eventuella överskott och underskott ska bestämmas väljer eleverna cellen B16 för att 

på samma sätt skriva ett likamedstecken med SUMMA efter, för att sedan markera lönen i 

cellen B5 och sedan subtrahera summan av utgifterna i B14 i den formeln som eleven har 

skapat (Se figur 6). Summan beskriver i detta fall ett underskott på 300 kr. 

 

 
 

Figur 6: Formel för beräkning av överskott/underskott 

Med kalkylprogrammet förklarar Lärare 3 att eleverna i och med dessa celler kan skapa 

formler som gäller även om man förändrar ett värde i exempelvis utgifterna i 

budgeteringsuppgiften. Om formler används så behövs inte en förändring göras i varje cell 

för att resultatet ska bli korrekt.  

 

Observation 4: Användning av olika digitala verktyg i gruppuppgifter 

Denna lektion ges inom kursen Matematik 3c och syftet med lektionen är att eleverna 

själva ska arbeta i grupper och göra en presentation av något matematiskt innehåll. Lärare 

4 har gett eleverna en lista med möjliga innehåll att välja på och kravet är att eleverna ska 

visa detta med hjälp av digitala verktyg. Några av de olika matematiska innehållen 

eleverna kan välja är till exempel gränsvärden, derivata, integraler, talet e, enhetscirkeln 

och absolutbelopp. 
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Eleverna kan välja olika digitala verktyg och metoder för att presentera det matematiska 

innehållet genom exempelvis göra en podcast, spela in en film, göra en animation, ha en 

genomgång på tavlan som sedan spelas in och så vidare. Under lektionen visar läraren ett 

exempel på en möjlig redovisning på hur gruppuppgiften kan se ut. Detta genom att visa en 

film från Youtube för att ge inspiration till eleverna.  

 

Under den här lektionen använder eleverna sig av sina datorer, grafräknare och 

mobiltelefoner. Youtube och andra hemsidor besöks av eleverna på datorerna då det 

matematiska innehållet som eleverna kan välja mellan är okända av eleverna sedan 

tidigare. Det innebär att de själva behöver sätta sig in i definitioner, metoder och möjliga 

sätt att presentera det på. 

 

Under observationen lämnar läraren klassrummet några minuter och vid detta tillfälle 

förändras beteendet hos eleverna gentemot de digitala verktygen. Några av eleverna går in 

på andra hemsidor som inte är relaterade till matematik eller skola och några klickar sig in 

på filmer på Youtube och spelar upp dessa. Här går det alltså att upptäcka en möjlighet för 

eleverna att använda digitala verktyg på ett annat sätt än vad läraren tänkt. När läraren 

återvänder till rummet stängs dessa sidor ner och eleverna fortsätter med det arbete som är 

förknippat med uppgiften.  

 

7.1.2 Digitala verktyg i matematikundervisningen som ett medel 

Det blir tydligt utifrån observationerna att även om lärarna använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen på olika sätt, så går det också att urskilja vissa likheter. Två 

kategorier som tidigt uppstod i kategoriseringsprocessen av det insamlade materialet var att 

samtliga lärare använder de digitala verktygen både som ett medel för att eleverna ska lära 

sig matematik på så bra sätt som möjligt, men även som ett mål i sig. 

 

Under lektionen med Lärare 1 används programvaran som tillhör elevernas grafräknare 

som ett hjälpmedel för att eleverna till exempel ska kunna se olika representationer av 

förändringar och samband genom både funktionen och den uppritade grafen. På Lärare 2:s 

lektion, används en presentation som är projicerad på tavlan och även detta är ett 

hjälpmedel för att kunna presentera ett matematiskt innehåll för eleverna. De geometriska 

figurer som presenterades i presentationen blev också mycket tydligare än vad de hade 

blivit om figurerna hade ritats på tavlan, vilket förtydligar för eleverna.  

 

Även under lektionen med Lärare 3 är de digitala verktygen ett hjälpmedel då läraren 

använde sig av den digitala skrivtavlan för att presentera en början på en möjlig lösning till 

första uppgiften. Kalkylprogrammet användes som ett sätt att hjälpa eleverna att få 

förståelse kring budgetering. På Lärare 4:s lektion användes också där de digitala 

verktygen som ett hjälpmedel för att nå målet att eleverna skulle utveckla sina matematiska 

förmågor och för att de skulle bli bättre på ett matematiskt centralt innehåll, men under 

denna lektion användes de digitala verktygen framförallt som ett mål i sig. 
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7.1.3 Digitala verktyg i matematikundervisningen som ett mål 

Eftersom Lärare 4:s lektion gick ut på att eleverna med hjälp av digitala verktyg skulle 

skapa en digital presentation så var användningen av de digitala verktygen ett mål. Målet är 

inte nödvändigtvis att uppfylla läroplanens krav om digitala verktyg i 

matematikundervisningen, utan det kan även finnas andra mål med detta, vilket kommer 

presenteras närmare i kapitel 7.2. 

 

Både Lärare 1 och Lärare 2 använde sig av den programvara som medföljde grafräknarna 

för att lära eleverna hur olika funktioner ställdes in, hur beräkningar gjordes och även hur 

grafräknaren kan anpassas för att uppfylla användarens önskemål när det till exempel 

kommer till inställning av radianer eller grader. I dessa sekvenser var träningen av att 

använda själva grafräknaren målet i sig. Lärare 3 säger också att de digitala verktygen 

används som ett mål i undervisningen då eleverna med hjälp av den uppgift som delades ut 

kan uppfylla det centrala innehåll som uppgiften berörde samt få möjlighet att lära sig 

kalkylprogrammet bättre. 

 

7.2 Lärarnas motivering till användandet av digitala verktyg: En möjlig 

effektivisering av undervisningen 

Under intervjuerna ställdes frågan om lärarna anser att digitala verktyg gynnar elevernas 

möjlighet att lära sig det matematiska innehållet. Några lärare var mycket tydliga med att 

de definitivt ansåg detta, medan andra lärare menade att det inte gick att avgöra. Lärarna 

lyfter dock upp motiveringar till varför digitala verktyg kan användas och dessa 

motiveringar presenteras i följande underkapitel. 

 

7.2.1 Tidsbesparing och möjlighet att visa olika representationsformer 

När lärarna motiverar de digitala verktygen i matematikundervisningen utgår några av 

lärarna från att de digitala verktygen bidrar till det tar kortare tid att till exempel ta fram en 

graf istället för att rita för hand på tavlan. Det beskrivs av lärarna att elevernas 

uppmärksamhet bibehålls och att det inte uppstår störningsmoment i undervisningen som 

leder till att eleverna blir distraherade. En av lärarna beskriver det på följande sätt: 

Allting går mycket snabbare och blir mer åskådliggjort än om jag [inte använt ett 

digitalt verktyg]. Och just det här att det går snabbare gör att eleverna inte blir 

otåliga. […] När det tar lång tid att rita upp någonting då börjar eleverna prata och 

helt plötsligt så får man göra en ny start med klassen för att jag var tvungen att rita 

i tre minuter. (Lärare 1) 

En lärare beskriver i samband med att rita grafer på tavlan att det blir snyggare att 

framställa det i GeoGebra än om det skulle ritas på fri hand med hjälp av en linjal. En av 

lärarna menar att ett syfte kan vara att eleverna ska lära sig att rita grafer, vilket då innebär 

att det blir ett didaktiskt verktyg för läraren att själv rita grafen för hand. Ska istället ett 

allmänt resonemang om grafen ske, till exempel vad som händer med grafen om 

funktionen förändras, så kan en framställning i GeoGebra gynna eleverna. 
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En annan lärare motiverar användandet av att ha grafräknaren uppkopplad till datorn 

genom att det blir överskådligt för eleverna. Det finns en tydlig tangentbordhistorik från 

grafräknaren med en stor display från datorn till tavlan så alla eleverna ser vad som matas 

in och lärarens instruktioner kan följas. Detta lyfter även Lärare 1 upp i sin motivering att 

användandet av grafräknaren kopplat till sin lektion eftersom det ger eleverna en möjlighet 

att se grafräknaren på tavlan, följa lärarens resonemang och kontrollera med sin egna 

grafräknare.  

 

I samband med Lärare 3:s lektion kring budgetering och användandet av 

kalkylprogrammet i undervisningen beskrivs ännu en motivering. Användandet av detta 

program resulterar i att det finns en möjlighet att ändra förutsättningarna och sätta in ett 

nytt värde vilket automatiskt ger en ny uträkning av programmet. Eleverna behöver inte 

göra en ny uträkning utan kan fokusera på resultatet av uträkningarna. En motivering till 

användandet av kalkylprogrammet, men även andra digitala verktyg är att de agerar som 

ett avbrott från den traditionella katederundervisningen. Denna typ av undervisning går 

vanligtvis ut på att läraren håller en genomgång följt av enskild räkning. Detta avbrott är 

något som vissa lärare menar är uppskattat av eleverna. De menar även att digitala verktyg 

ofta ger eleverna extra motivation. Vad denna motivation beror på är inget som lärarna 

beskriver närmare. 

 

En lärare menar att visa filmklipp på internet för att visa tillämpningar av integraler i form 

utav rotationsvolymer är en fördel eftersom det blir lättare för eleverna att förstå begreppet 

och proceduren på detta sätt. Läraren upplever att det är svårt att rita något sådant på tavlan 

så att det blir hanterbart, vilket gör att visningen av filmklipp underlättar både för lärare 

och elev. Något som blir tydligt i observationerna och även i intervjuerna är hur lärarna 

med hjälp av de digitala verktygen har möjlighet att visa eleverna flera olika 

representationsformer. Bland annat med dessa filmklipp men också med hjälp av 

grafräknaren. Lärare 1 ger eleverna en möjlighet att både räkna algebraiskt för att finna 

extrempunkterna, men de får också möjlighet att se grafen och får därmed ett större 

helhetsintryck. Detta är något som fler av lärarna lyfter som en positiv del med de digitala 

verktygen. 

 

En lärare lyfter också användningen av Google Formulär, som är ett digitalt verktyg, för att 

kunna göra små tester till eleverna, som de sedan får återkoppling på. Läraren menar att 

eleverna uppskattar att få visa sina kunskaper, och att detta tillvägagångssätt därför ger 

extra motivation till eleverna. 

 

Underlättar för läraren 

En av lärarna använder sig av LaTeX som ett verktyg för att skapa presentationer att 

använda under genomgångarna för att förtydliga innehållet för eleverna. Detta användes 

som ett komplement till att skriva på tavlan. Utöver att läraren upplever att detta blir 

tydligare och mer exakt för eleverna när det kommer till figurer och grafer, så är det också 

en avlastning för läraren då han anser att det går fortare för honom att konstruera en 

genomgång på detta sätt. Även i konstruerandet av prov menar läraren att de digitala 

verktygen är en avlastning. Några lärare upplever att de inte kommit över den 
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kunskapströskel som finns, vilket leder till att användningen av digitala verktyg istället blir 

en belastning i skapandet av prov, och använder istället sig av papper och penna. 

 

I samband med prov finns fördelen att använda sig av digitala verktyg i och med att 

program på datorn kan rätta proven åt läraren. Detta är inte ännu möjligt för alla uppgifter, 

speciellt inte de delar som kräver längre resonemang och problemlösning. De uppgifter 

som däremot är av kortare slag, där bara ett svar krävs, alternativt uppgifter där eleven har 

flera möjliga lösningar att välja på är möjliga att göra digitala. Detta ser några av lärarna 

som en tillgång då det kan effektivisera undervisningen dels för att det går snabbare 

eftersom läraren inte behöver sitta och rätta själv, dels för att läraren kan använda det som 

ett diagnosverktyg för att se vilka delar av det centrala innehållet som behöver mer tid och 

kanske ytterligare en genomgång. Följande säger en lärare om konstruerandet av möjliga 

svarsalternativ för digitala diagnostest: 

De här alternativen har jag gjort så att det är alternativ som jag av min erfarenhet 

vet att eleverna kan göra fel med. Kända fel som de kan göra. Och då kan jag 

snabbt […] säga att: ”Okej, eleven tar det hela av delen istället [för att ta delen av 

det hela]”. Så kan jag lätt göra en analys istället för att sitta och rätta. (Lärare 5) 

Denna användning av digitala verktyg blir alltså tidsbesparande för läraren så att fokus kan 

läggas på andra delar istället. 

 

7.2.2 Skapar nya metoder för lärande som hjälper eleverna 

I och med användningen av digitala verktyg finns det möjligheter att skapa nya metoder för 

undervisning för lärarna. Detta går att utläsa från observationen från Lärare 4:s lektion där 

digitala verktyg har huvudrollen i den uppgift eleverna fått att arbeta med. Även vid 

provtillfällen kan de digitala verktygen bidra till nya möjligheter för lärande. En lärare ger 

exemplet att eleverna kan med hjälp av programmet Kunskapsmatrisen får tillgång till 

bedömningsmatriser till de uppgifter som eleverna fått lösa vid ett provtillfälle. Eleverna 

kan alltså vid detta tillfälle bedöma sina egna lösningar och sedan jämföra med lärarens 

rättning eftersom programmet också larmar för konflikter i rättningen. Detta är ett 

tillvägagångssätt som eventuellt inte hade varit möjligt utan det digitala verktyget. Läraren 

menar att eleverna på detta sätt reflekterar över sina fel och uppnår lärande på ett djupare 

plan. 

 

Några av lärarna beskriver en svårighet i att räcka till för eleverna när klasserna blir större. 

En del elever har behov av kontinuerlig återkoppling för att de ska komma vidare, 

samtidigt som det finns elever som har missat lektioner och därför behöver extra stöd. En 

möjlig lösning på detta är att använda sig av de digitala tjänster som finns på internet, 

antingen sådana som skapats av andra lärare, eller tjänster som läraren skapat själv. Detta 

kan beskrivas som en digital lärare som finns tillgänglig i form av inspelade genomgångar 

kring olika matematiskt innehåll. En lärare motiverar de inspelade genomgångarna på 

följande sätt: 

Inspelade genomgångar är jättebra. Många elever tycker det är jättebra och går att 

jobba mycket med. Det går att bygga självförtroende hos eleverna, antingen att 
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eleverna kan titta på dem innan om de har svårt. Då har de sett det som läraren går 

igenom nästa lektion. Det bygger självförtroende och de kan titta en, två, tre 

gånger, pausa och skriva ner vad de tycker. (Lärare 5) 

En lärare menar också att använda sig av hemsidor med matematiskt innehåll kan vara en 

hjälp för eleverna. Detta för att de ska kunna få en genomgång och komma i fas med 

studierna utan att läraren behöver lägga tid på att ha en genomgång med enbart dessa 

elever. En lärare uttrycker det som en svårighet att det finns några elever i varje klass som 

är i behov av kontinuerlig återkoppling på det jobb de gör. Då blir det digitala ett 

hjälpmedel för eleverna eftersom eleverna inte behöver vänta på att lärarens hjälp utan 

eleven kan använda sig av en inspelad genomgång. 

 

7.2.3 Digitala läromedel ger anpassning till individen 

Under intervjuerna lyftes möjligheten att ha eventuell lärobok som en digital resurs istället 

för en analog, fysisk bok. Ingen av lärarna använder sig av detta och anledningarna till att 

de valt att ha kvar den analoga boken motiverades med att det är lättare att låna ut en 

analog bok till en elev som glömt den istället för att ordna fram en dator till en elev som 

glömt datorn. Några av lärarna uttryckte också att det är skönt med något att ”ta i” och 

detta var också motiveringen till att eleverna använder sig av block och penna istället för 

att skriva sina anteckningar digitalt på datorn. Några elever antecknar dock ibland digitalt 

förklarar en av lärarna, men detta får eleverna bestämma själva. 

 

Lärarna kunde ändå tänka sig fördelar med en digital lärobok, bland annat att det bidrar till 

att allt är samlat på samma ställe för eleven. På datorn finns grafräknande och 

symbolhanterande program, de kan nå formelsamling, lärobok och eventuella 

anteckningar. Med digitala läromedel och tillägg till de analoga böckerna finns det också 

möjlighet att göra en infärgning av uppgifterna så att uppgifterna blir anpassade till de 

karaktärsämnen eleverna läser. Dessutom poängterade några av lärarna att en digital 

lärobok underlättar för de elever som har funktionsvariationer, då det finns hjälpmedel 

kopplat till läroböckerna att tillgå. Dessa hjälpmedel går dock att nå även om läroboken i 

sig inte är digital, då läroboken i många fall till exempel är inläst så att den går att lyssna 

på. Ytterligare en aspekt som framkommer är att elever med svenska som andraspråk har 

en möjlighet att använda sig av program, applikationer eller hemsidor via datorer och 

mobiltelefoner för att kunna översätta uttryck och begrepp under lektionens gång. 

 

7.2.4 Användning av digitala verktyg: ett måste inför nationella prov och en 

förberedelse för det digitala samhället 

Att lärarna lägger stor vikt vid att eleverna ska få förståelse och kunskap kring att använda 

grafritande eller symbolhanterande räknare är något som kunde utläsas i observationerna. 

En motivering till varför användningen av dessa räknare är av stor betydelse i 

matematikundervisningen menar några lärare är för att räknaren av denna sort är det som 

tillåts på nationella prov och därför måste eleverna vara vana vid att använda dessa. En 

lärare menar att mobiltelefoner och datorer i många fall är mer användarvänliga än 

räknarna och uttrycker följande: 
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De måste ju kunna använda grafräknarna för det är den som tillåts på till exempel 

nationellt prov. Jag måste ju ändå förbereda dem för det och det känns, tycker jag, 

lite ålderdomligt. Så där måste jag ju rätta mig efter vad Skolverket ligger. Vad de 

tillåter. (Lärare 4) 

Något som nämns av några lärare i samband med förändringen i läroplanen är att de 

nationella proven i matematik ska bli digitala. Lärarna menar att de styrs av att det ska 

skrivas ett nationellt prov i matematiken och att lärarna måste därför planera sin 

undervisning så att eleverna ska vara förberedda inför dem. Några lärare funderar även 

över när programmering kommer bli en del av de nationella proven och om lärarna då 

kommer vara tillräckligt förberedda. 

 

Lärarna menar att de digitala verktygen inte bara används för att ge eleverna 

förutsättningar att lära sig matematik, utan de ska också få möjlighet att utvecklas i sina 

kunskaper kring digitala verktyg för att kunna ta del av det digitala samhället. Lärare 3 

uttrycker det så här: 

En viktig grej är ju då kanske att man kan se att man har nytta av det på något sätt. 

Jag tänker med Excel till exempel att det är något man kan ha nytta av sen i livet. 

Jag menar ska jag flytta hemifrån och gör en budget så är ju Excel ett väldigt bra 

verktyg att kunna följa upp med. (Lärare 3) 

Detta är något som också kan utläsas i Lärare 3:s och Lärare 4:s lektioner. 

 

7.2.5 Sammanfattning av lärarnas motiveringar  

Sammanfattningsvis har lärarna många motiveringar till varför användningen av digitala 

verktyg är positivt i matematikundervisningen. Den motivering som framkommer tydligast 

är hur de digitala verktygen kan bidra med att spara tid för läraren i undervisningen. Detta 

sker bland annat genom att läraren ger eleverna möjlighet att få tillgång till en digital lärare 

i form av hemsidor med videoklipp på genomgångar. Även provtillfällen effektiviseras då 

både prov och rättning av prov kan digitaliseras. 

 

Ytterligare motiveringar är att olika representationsformer kan presenteras för eleverna, 

figurer och grafer kan göras mer exakta och eleverna blir mer motiverade. Nya metoder för 

undervisning skapas i och med de digitala verktygen och elever med funktionsvariationer 

eller svenska som andraspråk kan lättare få stöd. Slutligen menar lärarna att användning av 

grafräknare i undervisningen gör eleverna bättre förberedda för nationella prov samt att 

användning av digitala verktyg i stort förbereder eleverna för ett liv i det digitaliserade 

samhället. 

 

7.3 Lärarnas implementering av läroplansförändringen: Nödvändiga 

förändringar för ämnets utveckling 

I och med förändringen i läroplanen gällande digitala verktyg i matematikundervisningen 

lyfter en av lärarna att han har gjort en förändring i sin undervisning. Denna förändring 

berör ”öppenheten” hos läraren i att använda de digitala verktygen i 

matematikundervisningen och att försöka hitta bra tillfällen i undervisningen att 
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implementera dem. Detta som ett medel för att uppnå lärande, men även för att göra 

undervisningen mer digital i den utsträckning som läroplanen belyser. Några av de andra 

lärarna beskriver att de inte har gjort några förändringar i själva 

undervisningssammanhanget eftersom lärarna upplever att de ligger långt fram i sin 

kunskap och utveckling av digitala verktyg. En lärare säger följande om sin förändring: 

Jag var nog redan där. Så nej, jag har inte allt behövt på något sätt förändra min 

undervisning. Jag tror jag ligger rätt så långt fram redan. (Lärare 5)  

En av lärarna beskriver att istället för att ha gjort förändringar i sin undervisning så har det 

blivit förändringar utanför klassrummet som berör fortbildning inom programmering. I och 

med att programmering är något som infördes med förändringen i läroplanen så lyfter alla 

lärarna upp programmering på något sätt som en stor del av förändringen och det påverkar 

varje matematiklärare olika inom ämnet. De fördelar som framkommer från några av 

lärarna i samband med förändringen av läroplanen är att den är nödvändig eftersom 

samhället digitaliseras och då måste exempelvis programmering in mer i kursplanerna. 

Läraren är tvungen att stätta sig in i det, vilket läraren beskriver som en fördel. En annan 

lärare beskriver fördelen med förändringen på följande sätt: 

Fördelarna är att världen runt omkring oss blir mer digitaliserad och då måste 

skolan hänga med. […] Vi måste hänga med i skolan, så är det ju. Att eleverna 

blir bekanta med de saker som de kommer att stötta på när det kliver utanför 

dörrarna här. […] Det måste vi förbereda dem för. Så det är ju givetvis så att 

kursplaner, syfte och centralt innehåll och sådana förändringar förändrar sig över 

tid för att det händer ju saker. Det är en naturlig förändring tycker jag. (Lärare 3)  

7.3.1 Snabba förändringar i styrdokumenten kräver fortbildning för lärarna  

En nackdel som en av lärarna lyfter är att denna och liknande förändringar kräver att 

lärarna är snabba i sitt agerande för att implementeringen ska ske på rätt sätt. Lärarna 

upplever att de i vissa fall blir osäkra och förbryllade när det inte finns någon tydlighet 

kring vad förändringen innebär och vilka tillvägagångssätt som är lämpliga. En lärare 

förklarar det på följande sätt: 

Det finns ingen tydlighet. Ställs det konkreta frågor till Skolverket och liknande: 

Vad innebär det? Kan vi göra så här? Så får vi inga klara besked utan det är 

väldigt löst och luddigt för att i de där styrdokumenten ska det finnas en viss 

personlig och pedagogisk frihet att du ska tolka detta och ska göra det bästa av 

situationen. Så det blir ju att: om ni gör en ändring; vad ska vi ändra i vår 

undervisning som gör att vi följer det bättre? För i dagsläget är det ganska diffust 

vad vi ska göra för någonting. (Lärare 2) 

Några lärare menar att det i början av användandet av digitala verktyg tar tid att bekanta 

sig med de digitala verktygen och hitta det verktyg som fungerar för den läraren i sin 

matematikundervisning. Det blir därför ingen avlastning i form av tidsvinster utan tar mer 

tid i ett inledande skede. Dock förklarar läraren att det måste få ta tid i början för att kunna 

hitta de verktyg som fungerar vilka sedan eventuellt kan bli en avlastning. Det här 

resonemanget lyfter några av de andra lärarna också fram i samtal om att våga testa sig 

fram när det kommer till digitala verktyg i matematikundervisningen.  
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Fortbildning inom programmering 

Några lärare uttrycker också att förändringen som har tillkommit har bidragit med att det 

ställer krav på matematiklärarna och att de behöver utveckla sin kunskap om 

programmering. En svårighet några lärare uttrycker berör just kunskapen om 

programmering och att det blir en stor förändring för de lärare som inte har någon kunskap 

om programmering innan.  

Sen har programmering tillkommit nu. Och vi är inte alls där. Vi har några år på 

oss tills de där eleverna kommer. […] men vi ställer ju stora krav på oss [som 

lärare] och vill ju hela tiden utvecklas och börja lära oss detta. Men vi känner att 

vi inte har den kunskapen just nu. Vi håller på att försöka få ihop det. […] Men de 

har inte riktigt tänkt till där. Det är någonting som kommer till ja, men sen så 

måste vi då lärare [kunna använda det] och jag har varit i verksamheten i 12-13 år 

och jag kan ingenting om programmering. (Lärare 5) 

Det finns alltså en skillnad mellan lärarna när det kommer till kunskap som berör 

programmering. Vissa av lärarna känner sig mer bekväma med det då de läst 

programmering i sin utbildning eller har ett allmänt intresse för det, medan andra inte har 

läst någon programmering alls. 

  

En av lärarna förklarar att det också blir en svårighet när Skolverket väljer att 

implementera programmering på alla stadier samtidigt. Lärarna ska förbereda eleverna 

redan från förskoleklass och när eleverna sedan kommer till gymnasiet ska de vara 

förberedda inför den programmering som lärs ut på gymnasiet. Läraren menar att eleverna 

i nuläget inte har med sig de nödvändiga kunskaperna i programmering från tidigare 

stadier. Det blir istället läraren som får möta eleverna i den kunskap de har nu, samtidigt 

som läroplanen kanske kräver mer utvecklad programmering. En lärare förklarar detta på 

följande sätt: 

Om man tittar på vad som krävs i matematikkurserna så är det i matematik 1c, 2c, 

3c där jag ska använda programmering när eleverna löser problem. Då finns det ju 

ett problem […]. Problemen blir för svåra matematiskt för att programmera för 

eleverna just nu. Så då får man liksom möjligtvis […] köra en programmering om 

säg Pythagoras sats. Du vet två kateter och du ska lista ut hypotenusan och gör ett 

litet program för det. […] Men frågan är då om alla förstår principen och kommer 

ihåg: det kan jag inte garantera. Men då har jag haft med det i min undervisning. 

Så det är där man ligger nu. Man måste börja med matematik som antagligen inte 

har den nivå där eleverna ligger på och då följer jag inte helt kursplanen. Men 

man får skilja på vad forskarna säger och vad Skolverket säger och vad vi kan 

utföra. Och alltså det är ett svårt hopp nu i och med att vi inte har med eleverna på 

den nivån. (Lärare 4) 
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8. Analys 

I följande kapitel sker en analys vilket innebär att resultatet tolkas, jämförs och förklaras 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Det första underkapitlet inleds med att 

analysera resultatet som innefattar observationerna och hur lärarna använder de digitala 

verktygen i sin undervisning. Detta med hjälp av RAT-modellen skapat av Hughes, 

Thomas och Scharber (2006). De avslutande tre underkapitlen fokuserar på att analysera 

resultatet som samlats in från intervjuerna för att besvara hur lärarna motiverar de digitala 

verktygen i sin undervisning och i vilken utsträckning lärarna säger att de har förändrat sin 

undervisning i samband med förändringen av läroplanen. Att analysera resultatet från 

frågeställning två och tre tillsammans med hjälp av en sammanvävning av läroplansteori 

och ATD bidrar till en djupare analys av helheten. 

 

8.1 De digitala verktygens användning i matematikundervisningen 

Vid användandet av ramverket RAT som ett analysverktyg framkom vissa svårigheter då 

de digitala verktygen inte är helt enkla att placera i ett stadie. I vissa fall kan användningen 

av ett digitalt verktyg passa in under flera av stadierna och påverkar därmed dimensionerna 

som påverkar elevernas lärprocesser, lärarens användning av verktygen och målen i 

läroplanen, på olika sätt. Därför presenteras nedan lärarnas användning av digitala verktyg 

kopplat till vilket eller vilka stadier de kan verka inom, vilka dimensioner de påverkar och 

vilka faktorer som avgör om vilket stadie ett digitalt verktyg hamnar under. 

 

8.1.1 Ersättning och förstärkning synliggörs vid projicerad grafräknare 

En ersättning som synliggjordes vid två av observationerna var att lärarna använde sig av 

grafräknaren för att koppla upp den till datorn. Detta för att alla eleverna skulle se vilka 

inställningar som gjordes på tavlan med hjälp av projektorn istället för att göra det enbart 

muntligt. Det betyder att i det här sammanhanget sker det en förändring där läraren ersätter 

något som tidigare har gjorts analogt i undervisningen, med ett digitalt verktyg (Hughes, 

Thomas & Scharber, 2006). Läraren kunde innan ersättningen förmedla hur inställningarna 

skulle göras muntligt på grafräknaren och eventuellt få frågor efter genomgången och 

förklara en gång till för enskilda elever. Med den projicerade bilden av grafräknaren på 

tavlan får eleverna möjlighet att se hur inställningarna går till och följa med i lärarens 

instruktioner. De använder samtidigt sina egna grafräknare för att mata in olika värden 

eller inställningar. Det medför att läraren inte behöver känna sig osäker på om alla elever 

tagit till sig informationen och besparar också läraren att eventuellt behöva gå runt efter 

genomgången och visa en elev i taget vilka inställningar som ska göras. Detta 

effektiviserar även undervisningen eftersom det sparar tid för läraren under lektionen samt 

att det blir tydligare för eleverna. Det betyder att det sker en förstärkning eftersom 

undervisningen effektiviseras utifrån de tidsramar lärarna måste förhålla sig till (Hughes, 

Thomas & Scharber, 2006). Detta sparar tid, vilket blir en stor faktor i utformningen av 

undervisningen och läraren minskar också risken att tappa elevernas koncentration vid 

genomgången. 

 

När grafräknaren blir en ersättning, påverkar det dimensionen som berör lärarens 

användning av de digitala verktygen för att kunna interagera med eleverna. Som tidigare 
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presenterats så kan läraren få en helhetsbild över om eleverna hänger med i instruktionerna 

som ges när grafräknaren används. På likande sätt påverkas samma dimension vid 

förstärkningen eftersom läraren får mer tid i effektiviseringen av lektionen och kan välja 

att fokusera på att förklara några begrepp mer detaljerat vid genomgången.  

 

8.1.2 Kalkylprogram som ersättning och förstärkning 

Vid användningen av ett kalkylprogram för att utföra uppgifter kopplat till budgetering kan 

detta digitala verktyg ses som en ersättning då samma procedur tidigare varit möjlig med 

papper och penna. I användandet av kalkylprogrammet kan eleverna konstruera formler 

som dels gör uträkningar och dels bidrar till att programmet gör samma uträkningar även 

om värdet i en cell ändras. Denna möjlighet bidrar till att användningen av detta program 

istället kan ses som en förstärkning. 

 

De dimensioner som påverkas i och med användandet av kalkylblad kan vara elevernas 

lärprocesser då det kan anses vara lättare för dem att se hur utgifter och inkomster har ett 

samband med ett eventuellt överskott eller underskott i ekonomin. Eleverna har också 

möjlighet att använda sig av samma kalkylblad fler gånger för att lösa fler uppgifter vilket 

leder till en tidseffektivisering. Detta i sin tur kan både påverka elevernas lärprocesser och 

lärarens arbete då lektionstiden kan användas mer effektivt. Dimensionen gällande målen i 

läroplanen påverkas inte avsevärt då användande av kalkylprogram i samband med 

budgetering är en del av det centrala innehållet. 

 

8.1.3 Digital presentation som ersättning, förstärkning och eventuell transformering 

Lärare 2 använde sig av en presentation skapad i LaTeX för att förklara begreppet tangens 

för eleverna. Om användandet av ett digitalt verktyg resulterar i en ersättning, förstärkning 

eller transformering beror på innehållet i presentationen. När presentationen består av text 

och figurer som kunde skrivits på tavlan sker enbart en ersättning. När mer komplicerade 

bilder eller grafer förekommer är det möjligt att detta blir en förstärkning då tydligheten i 

dessa bilder och grafer kan bidra till att elevernas lärprocesser förenklas och effektiviseras. 

Dimensionen gällande lärarens arbete påverkas till stor del då läraren kan återanvända 

dessa presentationer fler gånger och även göra förändringar i presentationerna anpassade 

efter en specifik lektion. Att använda sig av en presentation kan också spara tid vilket 

innebär att läraren kan behålla elevernas fokus. Ytterligare en påverkan på denna 

dimension är att lärarens samspel med eleverna kan förbättras då läraren inte behöver lägga 

sin tid på att skriva på tavlan.  

 

Att göra digitala presentationer bidrar med möjligheten att läraren sedan kan ladda upp 

presentationen i ett digitalt klassrum där alla elever har tillgång till den även efter 

lektionen. Detta tillvägagångssätt gör att användandet av en digital presentation kan bli en 

transformering av undervisningen. Även här kan dimensionen som påverkar elevens 

lärande påverkas då eleven har möjlighet att repetera innehållet i lektionen ett obegränsat 

antal gånger. 
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8.1.4 Ersättning och transformering vid presentation av ett matematiskt innehåll 

Under Lärare 4:s lektion skedde en ersättning i form av att läraren använder ett digitalt 

verktyg i en muntlig presentation av ett matematiskt område istället för att göra en vanlig 

muntlig presentation. I samband med denna lektionen berörs dimensionerna: elevernas 

motivation och deras lärandeprocess. Lärare 4 menar att användningen av ett digitalt 

verktyg som presentationsmedel kan bidra till att eleverna blir motiverade att göra något 

annat i matematiken som inte innebär att räkna i boken. Det kan även bidra till att det 

påverkar dimensionen som berör lärarens arbete eftersom bedömningen av momentet kan 

underlättas gällande kommunikation- och resonemangsförmågorna då läraren har möjlighet 

att se presentationen fler gånger.  

 

När eleverna under Lärare 4:s lektion ska skapa en presentation av ett matematiskt 

innehåll i form av en film, animation eller liknande så sker en transformering. Om eleverna 

inte hade haft möjlighet att använda sig av internet för att söka information eller använda 

sig av datorer och mobiltelefoner för att kunna göra inspelningar eller animeringar hade 

denna uppgift varit utformad på ett annat sätt. Detta blir även tydligt i och med att 

användningen av de digitala verktygen är ett mål i det här sammanhanget.  

 

Något som också synliggörs när det kommer till transformering är att det både blir ett nytt 

innehåll och en ny undervisningssituation som skapas genom att det nya innehållet 

involverar en tillämpning av ett digitalt verktyg på ett matematiskt område (Hughes, 

Thomas & Scharber, 2006). Lärare 4 har skapat ett innehåll som tidigare kunnat tyckas 

vara en svår del att bedöma och ha med i matematikundervisningen och ett innehåll som 

speciellt berör bedömningen av förmågorna kommunikation och resonemang. I och med 

användningen av olika digitala verktyg har Lärare 4 skapat något nytt som berör 

förmågorna, det centrala innehållet och kunskapskraven i matematiken på gymnasiet. Det 

gör att läraren fokuserar på ett mål i form av ett lärande hos eleverna, vilket också 

återspeglas under lärarens lektion. 

 

8.1.5 Sammanfattning av de digitala verktygens påverkan 

Sammanfattningsvis kan användningen av de digitala verktygen agera både som 

ersättande, förstärkande och transformerande och detta beror på hur de används. 

Dimensionerna som berör lärarens användning av de digitala verktygen och elevernas 

lärprocesser påverkas ofta av de digitala verktygen men detta sker i olika grad. 

Dimensionen gällande målen i läroplanen förändras i liten utsträckning eller inte alls i detta 

fall. Det är förståeligt då den här förändring redan ägt rum, vilket innebär att målen redan 

blivit påverkade och därför omformulerade. 

 

8.2 Den matematiska kunskapens transponering 

Inom ATD finns begreppet vetenskaplig kunskap, vilket syftar till den matematik som det 

forskas kring och som används på universitet och högskolor (Chevallard, 2006). 

Skolverket styr sedan över vad av den här vetenskapliga kunskapen som ska läras ut i 

grundskolan och på gymnasiet. Från den vetenskapliga kunskapen sker en formulering av 

det matematiska innehållet, vilket resulterar i läroplaner och specifikt ämnesplanen i 
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matematik. I och med den förändring som gjorts, där ämnet digitaliserats så har detta 

påverkat den undervisningsbara kunskapen, det vill säga den kunskap som lärare i 

matematik ska lära ut. 

 

Den undervisningsbara kunskapen har fått tillskott i och med att ämnesplanen tydligare 

lyfter användningen av digitala verktyg som ett innehåll i ämnet, och inom detta område 

krävs det att läraren själv transformerar kunskapen till någonting som är möjligt att 

implementera i undervisningen. Denna kunskap transformeras genom att läraren behandlar 

den och planerar undervisningstillfällen med denna kunskap som innehåll. 

 

Resultatet från denna studien menar att de flesta av lärarna inte gjort någon förändring i 

och med den nya formuleringen av ämnesplanen, vilket därmed inte ger någon förändring 

av den kunskap som lärs ut till eleverna. Detta går att tolka som att syftet med förändringen 

enbart når till lärarna och inte vidare ut till eleverna som lärd kunskap. Det lärarna dock 

lyfter är att de upplever att de redan innan förändringen arbetat på ett tillfredsställande sätt 

vad det gäller att uppfylla ämnets syfte kring digitala verktyg. Dessutom menar lärarna att 

de fortbildar sig inom programmering vilket med ökad kunskap hos lärarna kan komma att 

resultera i att de transformerar den formulerade ämnesplanen på ett annat sätt. Detta 

medför att den undervisningsbara kunskapen med tiden kommer att förändras. Denna 

förändring fortplantar sig troligen vidare till den undervisade kunskapen och slutligen 

förändrar den vilken kunskap eleverna tar åt sig och lär sig. 

 

Resultatet av denna studien visar att lärarna har många motiveringar till varför digitala 

verktyg är lämpliga att använda i undervisningen. När lärarna sedan realiserar detta i sin 

undervisning sker det på olika sätt. Den undervisade matematiska kunskapen behöver 

nödvändigtvis inte förändras beroende på vilken metod läraren väljer att använda sig av. 

Det är fortfarande samma centrala innehåll som lärs ut, men en skillnad kan eventuellt 

finnas i elevernas lärda kunskap. 

 

8.3 De digitala verktygen som en påverkan för praxeologin 

Den matematiska kunskapen transponeras genom de olika stadierna för att slutligen infinna 

sig hos eleverna som lärd kunskap (Chevallard, 2006). En intressant aspekt i och med den 

införda förändringen i styrdokumenten är hur elevernas lärda kunskap påverkas. Läraren är 

den agent som i detta förlopp antingen kan bidra med att elevens möjlighet till lärande 

förenklas och förbättras eller att elevens möjlighet till lärande i matematik blir sämre. 

Lärarna motiverar dock användningen av de digitala verktygen väl genom att ha tydliga 

argument för hur undervisningen kan förbättras. 

 

En anledning, menar lärarna, är att olika representationsformer blir lättåtkomliga för 

eleven, vilket åskådliggörs till exempel genom hur Lärare 1 realiserar sin undervisning. 

Detta sker genom att först beräkna maximi-, minimi- och terrasspunkter till funktionen  

𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 3 på tavlan för att sedan använda ett digitalt verktyg för att 

projicera grafen till funktionen och sedan digitalt lösa uppgiften. När elever ställs inför 

liknande uppgifter påverkas deras praxis, det vill säga den teknik de använder för att lösa 
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uppgiften. I och med att de under genomgången fått möjlighet att se olika 

representationsformer, men också fått verktyget att framställa dessa olika 

representationsformer med hjälp av grafräknaren, bidrar detta till att elevernas 

lösningsteknik förändras. Den delen av praxeologin som benämns som logos blir också 

påverkad då eleverna med stor sannolikhet lättare kan förklara och motivera till exempel 

varför den deriverade funktionen skall vara ekvivalent med noll för att finna nollställen. I 

och med att tekniken att lösa liknande uppgiftstyper blir bättre för eleven och att 

teknologin förbättras, det vill säga motiveringen till varför just denna lösningsstrategi 

används, är sannolikheten stor att eleven får större förståelse kring den övergripande 

matematiska teori som ligger bakom begrepp som derivata, extrempunkter och tangenter. 

 

Liknande resonemang kan göras i samband med andra centrala innehåll i matematiken där 

elevernas förståelse kan gynnas av att olika representationsformer åskådliggörs för eleverna. 

En lärare lyfter att elevernas begreppsförmåga kopplat till integraler har möjlighet att 

förbättras när videoklipp på rotationsvolymer spelas upp. Kopplingen mellan elevernas 

praxis och logos blir tydligare och det bidrar därför till att den lärda kunskapen får en 

starkare koppling till den vetenskapliga matematiken. 

 

Lärarna lyfter också att figurer och grafer blir mer ”exakta” och korrekta med hjälp av att 

de skapas med digitala verktyg. Hur detta påverkar elevernas lärda kunskap går att 

spekulera kring men en aspekt är att det kan vara olika beroende på elevernas förmåga att 

tänka abstrakt och generalisera. De elever som upplever en svårighet i att anta att en 

triangel är rätvinklig, även om den till synes inte är sådan, gynnas av att figurer och grafer 

är exakta. De elever som har lättare att generalisera påverkas kanske inte i samma 

utsträckning av om figurer visas som exakta eller inte. 

 

8.4 Matematisk transposition som återspeglas på läraren 

Perez (2018) menar att de steg som infaller senare i kedjan av matematisk transposition, kan 

påverka tidigare steg. Detta innebär för lärarnas del att en påverkan sker från båda håll och 

att läraren blir mittpunkten som måste balansera de båda sidorna. Läraren måste alltså ta 

hänsyn till de direktiv som finns i och med den formulerade läroplanen, samtidigt även ta 

hänsyn till elevernas lärda kunskap och därefter justera sin undervisning. Att lärarna anser 

att de hittat denna balans kan vara en möjlig förklaring till att lärarna inte har gjort någon 

större förändring på grund av styrdokumenten. En annan förklaring skulle kunna vara att 

lärarna arbetar med digitala verktyg oberoende av förändringen för att ge eleverna större 

möjlighet att ta åt sig den undervisade kunskapen. De anser alltså att elevernas lärande blir 

gynnat av användning av digitala verktyg och återspeglas sedan på den kunskap som lärarna 

faktiskt undervisar. 

 

Några lärare använde sig av hemsidor, alternativt skapade eget material för att bidra med en 

form av digital lärare åt eleverna. Läraren har fortfarande kontroll över den undervisade 

kunskapen eftersom de lärare som använde sig av utomstående hemsidor var noga med att 

poängtera att det material som rekommenderades var granskat. En möjlig risk kan dock vara 

att läraren här inte blir lika mottaglig för hur den undervisade kunskapen transponeras till 
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lärd kunskap hos eleverna. Någon lärare löste dock detta genom att också låta den digitala 

läraren ta ansvar för att kontrollera elevernas lärda kunskaper med hjälp av digitala 

diagnoser. På detta sätt sker fortfarande påverkan på den matematiska kunskapen från båda 

håll, men det går inte i nuläget att avgöra huruvida eventuella kunskaper går förlorade i 

denna process. 
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9. Diskussion 

Det här kapitlet är uppdelat i två underkapitel, vilka är resultatdiskussion och 

metoddiskussion. Resultatdiskussionen behandlar resultatet och dess koppling till tidigare 

forskning. Metoddiskussionen lyfter studiens metod och hur olika faktorer eventuellt 

påverkat studiens utkomst. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras resultatet kopplat till tidigare forskning och bakgrund. 

Här presenteras också vilken eventuell påverkan resultatet från denna studien kan komma 

att ha på matematikundervisningen och på forskningsfältet.  

 

9.1.1 Användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen hos de olika 

lärarna 

I användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen visade resultatet både 

likheter och olikheter hos de berörda lärarna. En likhet som synliggjordes var Lärare 1:s 

och Lärare 2:s lektioner då de använde sig av datorn och det program som var kopplat till 

grafräknaren. Detta genom att visa eleverna grafräknarens inställningar på tavlan med hjälp 

av en projektor. Detta skedde i samband med lärarens inledande genomgång.  

 

En olikhet som kunde utläsas från observationerna var att alla lärare hade olika 

matematiska innehåll och några valde också i sin lektion att fokusera på förmågor som 

berörde exempelvis modellering, resonemang och kommunikation. Det medför att de 

digitala verktygen som förekom under observationerna användes i olika syften och sattes in 

i olika kontexter. En anledning till detta är att digitala verktyg är ett brett definierat 

begrepp och uttrycks på olika sätt i ämnesplanen för Matematik på gymnasiet (Skolverket, 

2017a). Det medför att läraren får göra sin tolkning av användande av digitala verktyg i sin 

undervisning. Det bidrar även till att läraren uttrycker användandet av de digitala 

verktygen i form av en effektivisering kopplat till tid, men även som ett hjälpmedel när det 

kommer till att utveckla elevernas kunskaper och lärande inom matematiken. Detta 

beskriver även Hylén (2013) när det kommer till kunskapsinhämtning inom matematiken, 

vilket gör att digitala verktyg kan användas som hjälpmedel för att motivera och stärka 

elevens förståelse för matematiken. 

 

En annan anledning till att lärarna använder olika digitala verktyg är att lärarna undervisar i 

olika kurser och berör olika innehåll inom matematiken. Det innebär att beroende på vilken 

matematikkurs som läraren undervisar i, måste ett visst innehåll beröras och olika krav från 

bland annat det centrala innehållet ska erhållas i undervisningen kopplat till de digitala 

verktygen. En sådan koppling går att göra till Lärare 3:s lektion eftersom den lektionen 

hade fokus på det centrala innehållet för kursen Matematik 2b. Det involverade bland annat 

beräkningar med kalkylprogram vid budgetering där digitala verktyg används för att 

presentera verklighetsanpassade uppgifter kopplat till olika budgetar. En liknande 

jämförelse går att finna i Engerman m.fl. (2014) studie eftersom syftet med studien var att 

utveckla elevernas förmåga att verklighetsförankra matematiken, där kalkylprogrammet 

Excel användes som ett digitalt verktyg. Även om den studien fokuserade på det 



  
 

48 

matematiska området som berörde grafer, formler och tabeller, finns det en likhet som 

berör just användandet av kalkylprogram kopplat till budgetering och en verklighet som 

eleverna kommer ställas inför i framtiden.   

 

Lärarna använde digitala verktyg antingen som ett mål eller ett medel i undervisningen. I 

Lärare 2:s lektion användes en projicerad presentation för att göra en koppling mellan det 

matematiska innehållet som beskrevs under lektionen, men även för att göra uträkningar på 

tavlan bredvid så att eleverna kunde följa de uträkningar som gjordes i förhållande till 

uppgifterna i presentationen. Läraren väljer i det här sammanhanget att använda det 

digitala verktyget som ett hjälpmedel för att tydliggöra geometriska figurer. En förklaring 

av begrepp kopplat till det matematiska innehållet som berördes under lektionen användes 

också för att göra det tydligt för eleverna. Detta är också något som Polly (2014) lyfter 

fram i sin studie genom att dra kopplingen mellan att använda ett digitalt verktyg i form av 

ett hjälpmedel vid genomgångar eller diskussioner för att förenkla genomgångarna och 

hjälpa eleverna i deras förståelse av matematiska begrepp. I och med att det digitala 

verktyget användes som ett hjälpmedel i det här sammanhanget blir det som Markkanen 

(2014) lyfter fram i sin licentiatavhandling; att användandet av tekniken blir ett verktyg för 

läraren för att visa visuella saker. I Lärare 1:s och Lärare 2:s fall visas grafräknaren och 

funktionerna för eleverna så de kan följa lärarens instruktioner kring inställningarna på 

grafräknaren. Det erbjuder en helhetsbild för läraren att nå ut till alla eleverna samtidigt 

istället för att tala om för varje elev enskilt vilka inställningar som måste göras på 

grafräknaren.  

 

Att använda en digital lärare i form av ett digitalt verktyg förekom också som 

tillvägagångssätt. Detta observerades inte, men i samtal med Lärare 5 förklarades 

tillvägagångssättet att det användes som ett hjälpmedel för läraren att nå alla elever utifrån 

deras förmåga. Läraren kunde med hjälp av den digitala läraren och den hemsida som 

läraren använde sig av, ge återkoppling och också inrikta det innehåll som fokuserade på 

vad eleven befann sig sitt lärande. Detta beskrivs på likande sätt i Drijvers, Doorman, 

Kirschner, Hoogveld och Boons (2014) studie eftersom det digitala verktyg som användes 

inriktades mot eleverna. Det betydde att uppgifterna anpassades för att möta elevernas 

behov. Läraren kunde också ge återkoppling till eleverna utifrån vad eleverna gjorde. På 

samma sätt användes den digitala läraren i Lärare 5:s undervisning, för att hjälpa elever 

som behövde hjälp att komma vidare inom ett matematiskt område. Det användes även när 

eleverna satt hemma och behövde hjälp för att kunna lösa en uppgift eller sammanfatta ett 

matematiskt område om eleven hade missat en lektion kring detta i skolan.     

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att lärarna använder sig av digitala verktyg på 

olika sätt beroende på vilket innehåll de ska beröra i sin undervisning. Lärarna väljer de 

digitala verktygen som fungerar bäst för läraren och det blir en avlastning istället för en 

belastning i undervisningen. Detta genom att använda de digitala verktygen som 

exempelvis ett hjälpmedel för att utveckla ett lärande hos eleverna men även för att göra 

innehållet tydligt och intressant kopplat till vad som står i det centrala innehållet i ämnet 

Matematik. Detta är aspekter som också presenterats i den tidigare forskningen (se 

Markkanen, 2014; Polly, 2014). Detta innebär att lärarna utformar sin undervisning efter 
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de riktlinjer de har att förhålla sig efter, det vill säga ämnesplanen i matematik. De får 

också göra egna tolkningar efter det som står i ämnesplanen för att sedan utforma en 

undervisning som fungerar för läraren och eleverna.  

 

9.1.2 Motivering av användandet av digitala verktyg 

Lärarna i denna studien motiverar användningen av digitala verktyg i 

matematikundervisningen bland annat genom att säga att verktygen kan öppna upp för nya 

metoder för att nå elevers lärande. Både under intervjuer och observationer framgick det att 

lärarna använder digitala verktyg för att tydliggöra olika representationsformer av begrepp 

för eleverna. Detta resultat stämmer väl överens med vad Fathurooman, Porter och Worthy 

(2017) presenterade i sin forskning där lärarna i studien framhöll liknande argument. Även 

Håkansson Lindqvist (2015) och Tallvid (2015) lyfter i sin forskning fram att lärarna 

menar att de digitala verktygen ökar bredden på undervisningen i och med att nya metoder 

kan användas för att nå lärande. 

 

Lärarna i denna studien menar att de digitala verktygen kan fungera som ett avbrott från 

den ordinarie undervisningen och att elevernas motivation till matematikstudierna kan öka. 

Detta presenteras också i samband med användandet av digitala verktyg som en digital 

lärare där eleverna får möjlighet till att hela tiden själva ta sig framåt i studierna. Läxhjälp 

kan också underlättas med hjälp av de digitala verktygen och dessa motiveringar är 

samstämmiga med de lärarstudenter som Hammond, Reynolds och Ingram (2011) 

intervjuat i sin studie. 

 

Under observationen av Lärare 4:s lektion framkom en situation där läraren lämnade 

klassrummet och där eleverna använde sina bärbara datorer till att surfa in på andra saker 

och frångick därmed uppgiften. När läraren kom tillbaka återgick eleverna till den tänkta 

aktiviteten. Denna studien är inte tänkt att undersöka de negativa sidor som digitala 

verktyg kan föra med sig, men denna sekvens kan ändå vara intressant. Tallvid (2015) 

lyfter nämligen i sin artikel hur lärarna beskriver risken att tappa kontrollen av 

undervisningen som en möjlig svårighet med användandet av digitala verktyg. Att 

användningen av de digitala verktygen kräver stor tidsåtgång är något som lärarna i 

Tallvids (2015) studie berättar om, vilket inte är samstämmigt med vad lärarna säger i den 

här studien. Visserligen framhåller lärarna att det tar tid att lära sig de digitala verktygen, 

men när det steget väl är taget, så sparar verktygen istället tid åt läraren. 

 

I den här studien framgår det att användningen av digitala verktyg i undervisningen är ett 

verktyg för att utveckla elevernas lärande och förståelse i matematik. Ett matematiskt 

innehåll kan presenteras bättre, lättare och mer tidseffektivt med digitala verktyg och i 

intervjuerna återkommer lärarna till att deras syfte med att använda dessa verktyg är för att 

lättare nå de matematiska förmågorna och det centrala innehållet. Om de digitala verktygen 

skulle föras in i matematikundervisningen som ett självändamål finns det en risk att de 

matematiska förmågorna och det centrala innehållet skulle bli lidande av detta.  
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Ytterligare en aspekt är att läraren får en viktig roll i hur de digitala verktygen används då 

de skulle kunna komma i vägen för elevernas förståelse. Därför är det viktigt att läraren ger 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper parallellt med de digitala verktygen så att de inte 

ersätter elevernas kunskap. De digitala verktygen får inte bli en genväg där elevernas 

förmågor och kunskaper inte utvecklas utan istället ett komplement och ett medel för att 

exempelvis nå ut till eleverna eller ge en ytterligare dimension av ett matematiskt område. 

Det digitala hjälpmedlet måste bidra med något i en positiv riktning istället för att bara ett 

tillägg där läroplanen belyser en större digitalisering i ämnet (Skolverket, 2017b). 

 

Konsekvenserna av användning av digitala verktyg kan därför på längre sikt bli att det 

underlättar så pass mycket för lärarna att ämnets syfte går förlorat i och med att eleverna 

får svårare att utveckla förmågor och nå det centrala innehållet. Det är dock viktigt att 

poängtera att denna möjliga påverkan inte går att utläsa från denna studiens resultat, utan 

det är enbart är ett möjligt utfall som kan tas i beaktning i och med den ökade 

digitaliseringen av ämnet Matematik på gymnasiet. Lärarna i studien lyfter mestadels fram 

det positiva med de digitala verktygen. De menar att användandet av digitala verktyg 

snarare förtydligar det centrala innehållet och ökar möjligheten för eleverna att utveckla de 

matematiska förmågorna som krävs.  

 

9.1.3 Förändringar som lärarna har gjort i samband med läroplansförändringen 

Lärarna i studien menar att inga eller små förändringar gjorts i och med att ämnesplanen i 

matematik digitaliserats. De förändringar som gjorts är i så fall att läraren har vidgat sina 

vyer och börjat implementera mer digitala verktyg i undervisningen. Fortbildning inom 

programmering är dock något som lärarna börjat med, men detta skedde nödvändigtvis inte 

efter att förändringen ägt rum, utan i samband med den. Just fortbildning inom digitala 

verktyg är något som Håkansson Lindqvist (2015) lyfter som en nödvändighet för att en 

implementering av detta slag ska fungera. Kjällander, Åkerfeldt och Petersen (2016) och 

Rolandsson (2015) menar att lärare generellt sätt har bristande kunskaper i programmering 

vilket också förklarar varför fortbildning i programmering varit en nödvändighet. 

Fathurrohman, Porter och Worthy (2017) menar att en förändring som ställer krav på en 

digitaliserad undervisning kan bidra med svårigheter kopplat till tillgång på hårdvara. 

Lärarna i denna studie hade dock inte gjort någon förändring kopplat till detta, vilket 

innebär att skolorna var väl utrustade med digitala verktyg. 

 

Då lärarna har utfört ingen eller liten ändring i sin undervisning i samband med 

förändringen, förväntas inte studien ge någon effekt på forskningsområdet som helhet. 

Studien skulle dock möjligtvis kunna bidra med en insikt för verksamma lärare och andra 

intresserade i hur förändringen påverkat undervisningen i matematik, och i hur de digitala 

verktygen används och motiveras. 
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9.2 Metoddiskussion 

Val av metod och genomförandet av denna metod ledde bland annat till att ett antal av de 

intervjuade och observerade lärarna var bekanta med författarna sedan innan. Trots att 

detta togs i beaktning genom att intervjuguider och observationsmallarna var väl 

genomarbetade, och genom att båda författarna var med vid samtliga tillfällen för 

datainsamling, så kan detta ha påverkat studiens resultat. Resultatet och således också 

analysen av detta resultat hade också kunnat bli annorlunda om fler intervjuer och 

observationer hade genomförts, men då studien är av kvalitativ sort anses inte detta ha en 

avgörande roll när det kommer till studiens tillförlitlighet. 

En av lärarna som intervjuades blev inte observerad, vilket skulle kunna ha påverkat 

studien eftersom en helhetsbild av lärarens praktik inte uppnåddes på samma sätt som det 

gjordes med de andra lärarna. Intervjuerna och observationerna analyserades dock till stor 

del som separata data, vilket innebär att denna påverkan anses vara mycket liten. 

 

Urvalet påverkar en studie av detta slag stort, bland annat eftersom urvalet är relativt litet. 

Det går att spekulera kring huruvida de lärare som svarade och var intresserade av att delta 

var speciellt insatta eller hade en speciell inriktning på sin undervisning. Intervjuerna 

utfördes ibland innan observationerna och ibland tvärt om. Detta anses inte ha någon 

påverkan på studiens resultat då det alltid fanns en möjlighet att ställa frågor efter 

observationen. Det var även helheten som analyserades, vilket bidrar till att denna 

påverkan var minimal. 

 

Ursprungligen var tanken bakom studien att fokusera på ett särskilt centralt innehåll i en 

kurs inom matematikundervisningen för att lättare kunna kartlägga hur läraren använde sig 

av digitala verktyg just inom detta område. Tanken var också att intervjuerna skulle 

cirkulera kring detta specifika innehåll och att en motivering av användningen av digitala 

verktyg just inom det området skulle komma fram. Det uppstod dock en problematik kring 

detta då urvalet var begränsat utifrån vilka lärare som svarade och ville delta i studien. Det 

visade sig att de inte arbetade med samma centrala innehåll och ibland inte heller samma 

kurs under perioden för studiens datainsamling. Detta innebar att ett mer övergripande 

perspektiv fick antas, vilket både kan ha varit både till fördel och till nackdel för studien. Å 

ena sidan får studien en bredd där den behandlar matematikundervisning på gymnasiet i sin 

helhet, å andra sidan kan djupet och detaljerna ha gått förlorade jämfört med hur det skulle 

varit om ett specifikt centralt innehåll låg i fokus. 

 

De två författarna har bidragit till studien på olika sätt då författarna har olika bakgrunder 

och erfarenheter av digitala verktyg. Matilda gick en teknisk utbildning på gymnasiet med 

den nuvarande läroplanen. De digitala verktygen som användes under hennes 

matematiklektioner var grafräknare, vilket gör att hon har en inblick från ett elevperspektiv 

på digitala verktyg. Dessutom har Matilda både vikarierat och haft praktik på skolor där 

digitala verktyg användes i hög grad. Ellen, som gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet 

under läroplanen från 94 har däremot utöver grafräknare inte stött på några andra digitala 

verktyg i matematikundervisningen. Även under den praktik och de vikarietillfällen Ellen 

haft så har digitala verktyg använts i liten utsträckning. Dessa olika bakgrunder anses ha en 
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positiv påverkan på studien då Matilda är mer insatt i de digitala verktygen och dess 

användning, samtidigt som Ellen har möjlighet att lättare se en skillnad mellan hur det är 

att använda digitala verktyg i undervisningen och hur det är att inte använda dem. Lärarnas 

sätt att använda sig av de digitala verktygen, i den här studien har därför bidragit till att 

både Ellen och Matilda har fått kunskap kring hur de kan tillämpa de digitala verktygen i 

sin framtida undervisning i ämnet Matematik. 

 

Utöver detta har de båda författarnas olika kontaktnät från VFU-skolor, personliga 

kontakter och från vikariejobb på olika skolor bidragit till att intervjuer och observationer 

kunnat äga rum med en större geografisk spridning än vad annars hade varit möjligt. Detta 

kan också anses ha en positiv påverkan på studien. Att även dela upp och ta ansvar för 

olika områden i den här studien anses också varit en fördel, då extra fokus kunnat läggas 

på de olika områdena av respektive författare. 

 

9.3 Vidare forskning 

Möjliga områden att i framtiden forska kring är hur de digitala verktygen påverkar 

elevernas lärande i ämnet Matematik på gymnasiet. Ett möjligt perspektiv skulle även vara 

att jämföra lärares användning av digitala verktyg på högstadiet och gymnasiet. Ytterligare 

en aspekt är hur digitaliseringen av de nationella proven kommer att påverka elevernas 

möjligheter att visa samtliga matematiska förmågor. Något som uppkom i studien är även 

hur digitala verktyg används av elever i matematiksvårigheter för att de lättare ska kunna 

hänga med i den ordinarie undervisningen. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

hur digitala verktyg påverkar just dessa elevers lärande.  
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I 

Bilagor 

Bilaga A- Informationsbrev 

 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser till ämneslärare i Matematik på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Under hösten 2018 skriver vi ett examensarbete inom ämnet. Med tanke på den förändring av 

ämnesplanerna som nyligen trätt i kraft gällande digitaliseringen av skolan är vi intresserade av 

att undersöka hur lärare i Matematik använder sig av digitala verktyg i undervisningen. 

 

Vi söker legitimerade lärare i Matematik som undervisar på gymnasiet och som använder 

sig av digitala verktyg i undervisningen. Med digitala verktyg menar vi till exempel graf- och 

symbolhanterande miniräknare, datorprogram som GeoGebra eller Mathematica, SmartBoards, 

Excel, Flipped classroom, Digital mattebok, digitala prov eller tester, mm. 

 

Har du under någon av veckorna 40–44, 2018 möjlighet att ställa upp på en intervju som 

beräknas ta ca 30–40 minuter, samt en observation av en lektion där digitala verktyg 

förekommer, så är vi tacksamma om du hör av dig till oss. Vi kommer ut till din arbetsplats och 

gör intervjun och observationen där. 

 

Du som lärare, skolan och vilka elever som är med på lektionen kommer givetvis vara anonymt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan närmare motivering. 

 

Vi ser fram emot att komma i kontakt mer er! 

 

Med vänlig hälsning  

Ellen Elvung   Matilda Petersson 

telefonnummer  telefonnummer  

<e-mail>   <e-mail> 

  



  
 

II 

Bilaga B- Intervjuguide 

Datum:                             Skola:                              Lärare: 

Innan intervjun:                                                                                                    

Är det okej att vi spelar in? 

Du kommer vara anonym, och kan när som helst välja att inte svara eller avbryta 

intervjun 

Så här kommer det gå till: 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur lärare använder och motiverar 

digitala verktyg inom ett avgränsat område i matematikundervisningen. Syftet är också 

att undersöka i vilken utsträckning läraren säger sig har förändrat sin undervisning i 

samband med förändringarna i läroplanen. 

 

Bakgrundsinformation 

•  Berätta om dig själv. 

o namn, ålder, verksam i ämnet, verksam på denna skola 

 

• Berätta om klassen som du hade/ska ha 

o antal elever, kurs, centralt innehåll/förmågor, vilket område 

 

• Berätta kort hur du använder digitala verktyg i din undervisning? 

o vilka digitala verktyg, när använder du dem, tillgången till dem (budget), 

resurser 

 

Tema: Motivering till digitala verktyg 

Fokus: Användandet av digitala verktyg 

 

• Varför använder du de digitala verktyg du gör? 

o Hur har du kommit i kontakt med de digitala verktygen? 

 

• Upplever du några möjligheter med digitala verktyg i undervisningen? 

o Specifikt i matematikundervisningen? 

 

• Upplever du några svårigheter med digitala verktyg i undervisningen? 

 

• I vilka områden tycker du inte att digitala verktyg fungerar och varför? 

o Centralt innehåll 

 

• Gynnar användningen av digitala verktyg eleverna? 

 

• Hur tror du att andra lärare känner inför digitala verktyg? 
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Tema: Förändring av undervisning i samband med läroplanen 

Fokus: I vilken utsträckning har läraren förändrat sin undervisning  

• Hur ser du på förändringen i läroplanen? 

 

• Gjorde du någon förändring i din undervisning i och med den nya skrivningen i 

läroplanen? 

 

• Har skolan/huvudman bidragit med fortbildning? (Kunskap, utbildning, 

metoder, samverkan) 

o Om du fått möjlighet, men inte gått på utbildning, varför? 

 

• Hur har införandet av mer digitala verktyg påverkat dig vad det gäller 

belastning, avlastning? 

o Hur har din planering förändrats? 

 

• Skulle du använda digitala verktyg i den utsträckning du gör nu om det inte stod 

i styrdokumenten? 

 

Avslutande frågor 

•  Har du några råd att ge till oss som blivande lärare när det kommer till digitala 

verktyg? 

• Har du något du vill tillägga?   

 

Tack! 

 



  
 

 

Bilaga C- Observationsmall 

 Genomgång Enskild räkning Grupparbete Övrigt 

 Elev Lärare Elev Lärare Elev Lärare Elev Lärare 

Vilka digitala 

verktyg 

används i 

klassrummet? 

         
 

Vilka digitala verktyg kan ses i klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter/Övningar där digitala verktyg används  

 


