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Abstrakt 
Studiens syfte är att synliggöra vilka ändamål lärare har vid användning av IKT i 

matematikundervisning i årskurs 4-6. Studien ämnar även undersöka hur IKT kan 

stimulera de fem matematiska förmågorna utifrån grundskolans läroplan.  

 

Studien är empirisk och insamlad data består av observationer, intervjuer och 

lektionsplaneringar.  Insamlad data analyseras med stöd av det sociokulturella 

perspektivet, där Vygotskys teori om mediering och den proximala utvecklingszonen 

ligger i fokus. Vidare ställs matematiska förmågor mot studiens insamlade data. 

Förmågorna baseras på Niss samt Boesen, Lithner och Palms matematiska kompetenser. 

Kompetenser som ligger utanför de förmågor som är beskrivna i grundskolans läroplan 

omfattas inte av studien.  

 

Resultatet visar att lärare främst använder IKT i syfte att låta elever träna sina 

matematiska förmågor samt för att skapa en variation i undervisningen som kan tilltala 

eleverna. Lärare använder även IKT för att visuellt presentera olika lösningar och 

strukturer. Resultatet av observationerna synliggör också att IKT kan stimulera de fem 

matematiska förmågorna. Analysen påvisar att de digitala verktygen underlättar 

förmedling av kunskap såväl som utbyte av kunskap.  

 

Nyckelord 
Digitala verktyg, Grundskolan, IKT, Lärare, Matematik, Matematiska förmågor, 

Sociokulturella perspektivet, Årskurs 4-6. 

 

 

English title 
Mathematics abc = ICT - a qualitative study on ICT and mathematical abilities in grades 

4-6 

 

Tack 
Ett stort tack till alla som varit med och gjort denna studie möjlig att genomföra. Ett 

extra stort tack till Berit Roos-Johansson för din vägledning och värdefulla 

kommentarer.  
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1 Inledning 
Digitala verktyg har tagit allt större plats inom skolans värld. Enligt Skolverket ska  

 

   “...eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och 

matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” 

(Skolverket 2017a, s 54a).  

 

Lärare ska numera använda sig av digitala verktyg, men alla lärare är inte bekväma inom 

området. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att det finns 

en osäkerhet gällande användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen. Trots 

att det nu står med i läroplanen får inte alla lärare utbildning i hur de digitala verktygen 

kan användas. Målen med matematikundervisningen är enligt Skolverket (2017a) att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla flera olika matematiska förmågor, såsom 

problemlösnings-, begrepps-, kommunikations-, metods- och resonemangsförmåga. Niss 

(2003) beskriver dessa förmågor som kompetenser och menar att de har en strikt 

matematisk mening, det vill säga att kompetenserna är specifika för matematiken.  

  

Matematikundervisningen ska leda fram till att de förmågor som nämns ovan ska 

stimuleras och utvecklas. Eftersom informations- och kommunikationsteknik (IKT) ska 

integreras i undervisningen måste de verktyg som används i matematikundervisningen 

också ha som ändamål att utveckla elevers matematiska förmågor. IKT har visat sig ha 

positiv effekt på elevers motivation och engagemang till matematikundervisningen, vilket 

är viktigt för inlärning (Celik, 2012; Pareto, 2014). Men tidigare forskning pekar på att 

läraren behöver ha förståelse och kunskap angående användningen av IKT för att 

verktygen faktiskt ska mynna ut i en pedagogisk vinning. IKT kan hjälpa elever att förstå 

abstrakt information, eftersom det ger möjlighet att förklara abstrakt innehåll med hjälp 

av konkreta representationer (Celik, 2012). Läraren är en viktig faktor för att IKT ska 

bidra till lärande, därför att hens attityd och vilja till att använda tekniken är betydelsefull 

för att få ut en positiv effekt. Förutom vilja och attityd behöver läraren veta hur tekniken 

bör användas för att få ut en pedagogisk vinning, vilket innebär att nya användare av IKT 

bör få utbildning inom området (Celik, 2012). Därför vill vi söka kunskap om hur lärare 

använder IKT i matematikundervisningen, samt hur IKT kan stimulera några av de 

matematiska förmågor som elever i årskurs 4-6 ska ges möjlighet att utveckla.   
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2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka avsikter lärare har när de använder sig av digitala 

verktyg och hur det ger sig uttryck under matematikundervisningen på olika skolor i 

årskurs 4-6. Vidare omfattar studien vad digitala verktyg har för ändamål i 

matematikundervisningen, utifrån de olika matematiska förmågorna från grundskolans 

läroplan.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

● Hur används IKT i matematikundervisning i årskurs 4-6?  

● På vilket sätt kan IKT stimulera elevers matematiska förmågor? 
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3 Litteraturbakgrund  
Avsnittet syftar till att belysa vad forskningen säger om IKT och dess koppling till 

motivation, kommunikation, problemlösning samt lärarens roll i användning av IKT.     

 

3.1  IKT och motivation 
Utbildningsspel har goda effekter på både generell inlärning och motivation (Pareto, 

2014). Även andra IKT-verktyg såsom interaktiva skrivtavlor (digitala skrivtavlor) kan 

höja motivation och elevers delaktighet vid lektionsaktiviteter. Förklaringen är att tavlans 

visuella och interaktiva möjligheter verkar intressera elever och bidrar därför till en högre 

koncentration (Celik, 2012). För att göra matematikundervisningen mer motiverande och 

anpassad efter elevernas intresse skulle digitala matematikspel därför kunna vara till 

hjälp. Detta har Kebritchi, Hirumi och Bai undersökt i en studie (2010). Forskarna valde 

att studera matematikspelet 3-Dimentioal och dess effekter på elevers motivation och 

prestation i matematik. Spelet är skapat för att introducera och lära ut algebra. Spelet 

utspelar sig i en interaktiv 3D-miljö och låter spelaren utföra olika uppdrag som slutförs 

genom att spelaren lär sig att utföra beräkningar med hjälp av algebra. Denna studie är av 

både kvantitativ och kvalitativ karaktär eftersom forskarna utför både 

enkätundersökningar och intervjuer. Spelet används i studien som ett komplement till de 

vanliga matematiklektionerna och tillämpas 30 minuter i veckan. Studien pågår i 18 

veckor. Eleverna delas upp i två grupper, den första gruppen får spela matematikspelet 

och kallas för testgruppen. Den andra gruppen är kontrollgruppen och fortsätter enbart 

med den vanliga undervisningen. Efter 18 veckor utförs ett distriktstest, vilket är utformat 

att testa samma matematiska innehåll som spelet behandlar. Resultatet visar att eleverna 

som var med i studien fick signifikant högre resultat än resten av distriktet. Både 

kontrollgruppen och testgruppen fick alltså högre resultat, men testgruppen fick även 

signifikant bättre resultat än kontrollgruppen. Motivationen till matematikundervisningen 

visar sig dock inte vara någon skillnad mellan de två grupperna. Forskarna tror dock att 

det beror på att eleverna inte ansåg att spelet var en del av matematikundervisningen. De 

baserar sin slutsats på intervjuerna där elever och lärare svarar att spelet bidrog till högre 

motivation, samt att de elever som fick spela i klassrummet och i datorsalar hade 

signifikant högre motivationsnivå än kontrollgruppen (Kebritchi, Hirumi och Bai, 2010). 

I intervjuerna med lärarna och eleverna upplever båda parterna att spelet var positivt. 

Lärarna upplever att eleverna ville lära sig mer matematik när de spelade spelet, eftersom 

det var nödvändigt för att ta sig vidare i spelet. Eleverna förklarar att de gillade spelet då 

kombinationen av underhållning och att lära sig matematik var intressant. Eleverna 

upplever även att det var ett nytt sätt att lära sig matematik på, vilket tog dem bort från 

den alldagliga undervisningen (Kebritchi, Hirumi och Bai, 2010). 

 

3.2  IKT och läraren  

I flera fall har det visat sig att IKT-verktygen inte är självgående och det krävs en del 

arbete från lärarens sida för att det faktiskt ska finnas några fördelar med verktygen 

(Celik, 2012). Det blir allt vanligare med interaktiva skrivtavlor i klassrum runt om i 

världen. I Turkiet skapades ett projekt som kallades ”Fatih”, det gick ut på att förstärka 

skolor runt om i Turkiet med det senaste inom IKT. Eleverna fick egna bärbara datorer 

och i klassrummen installerades interaktiva skrivtavlor. Personalen fick även utbildning 

i hur de kan använda sig av den nya teknologin (Celik, 2012). Även i England har det 

investerats mycket pengar för att integrera interaktiva skrivtavlor i skolorna, ungefär 92% 

av alla klassrum i England har numera en interaktiv skrivtavla. Men mätningar som är 

gjorda av organisationen OECD har visat att det inte fanns några märkbara förbättringar 

på elevernas prestationer i ämnen som exempelvis matematik. OECD (2015) betonar 
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dock att det finns stor potential för interaktiva skrivtavlor i en pedagogisk verksamhet, 

men att bra teknologi inte kan förbättra dålig undervisning. Det handlar således inte om 

huruvida IKT faktiskt används i skolan eller inte, utan om hur väl den används i 

undervisningen (Hennessy, 2015). Studier visar att lärare är i behov av att få utbildning i 

användning av interaktiva skrivtavlor. Nya användare behöver ges möjlighet att bekanta 

sig med verktyget och få hjälp att förstå vilka pedagogiska möjligheter som finns att 

utvinna från digitala verktyg (Celik, 2012). Detta gäller även programvaror som 

exempelvis Geogebra. Det är inte programvaran i sig som utvecklar problemlösnings- 

eller resonemangsförmågan, det krävs att läraren strukturerar arbetsuppgifter vilket leder 

fram till att eleverna får möjlighet att lösa problem och resonera (Olsson, 2017). 

 

3.3 IKT och kommunikation 

Dialogisk pedagogik innebär att läraren och elever aktivt bygger på varandras idéer för 

att komma fram till gemensamma tolkningar och sanningar (Edwards och Mercer 

refererad i Hennessy, Dragovic & Warwick, 2015). För att utveckla dialogdrivna 

klassrum måste läraren se till att eleverna får uttrycka sig och ge tillfällen där de får 

resonera kring sina lösningar. Det kräver även att eleverna bidrar och är aktiva på 

lektionerna. Pedagogik som bygger på dialog där olika lösningar, synpunkter och 

resonemang får ta plats, stimulerar elevernas resonemangsförmåga och kritisk tänkande 

(Hennessy et al., 2015). Att använda interaktiva skrivtavlor i undervisning har visat sig 

kunna fungera som stöd för elever när det kommer till att kommunicera med såväl lärare 

som sina klasskamrater. Interaktiva skrivtavlor kan underlätta för elever att uttrycka sig 

verbalt, eftersom de ges möjlighet att få stöd från bilder och text på tavlan. Den ger även 

elever möjlighet att uttrycka sig rent grafiskt genom att visa eller rita bilder. Eleverna kan 

samarbeta genom att testa hypoteser och tillsammans resonera och tolka sina resultat vid 

tavlan och elever kan få feedback från lärare och klasskamrater i helklass (Celik, 2012). 

Även det tidigare omnämnda Geogebra är en programvara som har visat sig ge eleverna 

möjlighet att resonera och testa olika metoder vid problemlösning. Ett matematiskt objekt 

kan visas i flera representationer tack vare programvaran till skillnad mot vad papper och 

penna skulle kunna göra. Geogebra är även oberoende av instruktioner för att jämföra 

egenskaper och relationer mellan olika representationer. När elever arbeta i par och delar 

på en dator med programvaran, skapar det en elev-elev interaktion vilket också innebär 

att eleverna måste kommunicera med varandra och diskutera problemlösningen med hjälp 

av matematiska resonemang. Att resonera på detta sätt benämns som kreativt resonemang 

(Olsson, 2017). 

 

I en studie av Pareto (2014) studeras ett digitalt matematikspel och dess effekter på 

elevers matematiska kunskaper. För att kontrollera utfallet fick alla eleverna i studien 

utföra ett för- och eftertest. Testen bestod av problemlösningsuppgifter för att testa 

elevernas kunskaper om: aritmetikens grunder såsom strukturen av ett 10-bassystemet, de 

fyra räknesätten och deras samband med varandra, samt hur eleverna kan resonera för att 

komma fram till ett svar. Resultaten jämfördes även med en kontrollgrupp. Spelet inriktar 

sig på elever i åldrarna 6-12 år och syftet är att lära ut aritmetikens grunder. Spelet består 

av 48 olika nivåer där aritmetiken ligger invävd i varje spelmoment. Matematikspelet ska 

även träna elevernas konceptuella förståelse och att resonera inom matematik. De fyra 

räknesätten tränas genom flera olika spelvarianter, till exempel vid en addition kunna 

välja ett sifferpar som tillsammans blir en given summa. Spelet är utformat för två spelare 

som kan välja mellan att samarbeta eller spela mot varandra. Spelet belönar den som är 

strategisk och därför också den som vill utveckla sina kunskaper. Det finns ett loggsystem 

inbyggt i spelet som visar hur eleverna klarat de olika uppgifterna och hur de hade 

besvarat agenternas frågor. Loggsystemet används för att göra en analys av spelarnas 
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utveckling och jämfördes sedan med för-och eftertesterna. Resultatet visar att ju längre 

eleverna hade kommit i spelet och ju mer de hade lärt sina agenter desto bättre resultat 

fick de på eftertestet. Speciellt var det eleverna som hade presterat dåligt på förtesten som 

hade utvecklats mest (Pareto, 2014). 

 

Matematikspelet kan istället för att spelas med en annan elev spelas med en så kallad 

agent. Tanken är att agenten ska fungera som en medspelare och den behöver ibland få 

hjälp för att klara av det matematiska innehållet. Det finns tre olika alternativ att spela 

spelet på med hjälp av agenten: 1) Eleven spelar och agenten “tittar på” och lär sig, 2) 

Agenten spelar och eleven rättar den när den gör fel, 3) Agenten spelar helt själv. Agenten 

är designad att bete sig som en ”idealisk elev” och ställer frågor som exempelvis kan 

handla om att få sitt svar bekräftat eller dementerat. Agenten ”vill” ibland jämföra sitt 

svar med eleven när de har kommit fram till olika svar. Tanken bakom agenten är att 

spelaren ska agera som lärare och förklara det matematiska innehållet för den frågvisa 

agenten. Frågorna agenterna ställer ska göra att eleven upptäcker att hens förklaringar 

ibland inte är tillräckliga, vilket kan vara på grund av otillräcklig, motsägelsefulla eller 

ofullständiga svar. Eleven bör då reflektera över sin egen kunskap och en situation kan 

uppstå där eleven genuint vill fylla sina egna kunskapsluckor så att hen sedan ska kunna 

besvara agenten korrekt (Pareto, 2014). 

 

Agenten är designad att ställa frågor som ligger strax över sin kunskapsnivå för att få en 

progression. När eleven lär sig mer kan den också lära agenten mer vilket bidrar till 

frågorna alltid ligger i fas med elevens kunskap. Skulle elevens progression börja avta 

kommer programmet fortsätta ställa utmanande frågor fram tills att progressionen helt tar 

stopp. Att frågorna slutar när eleven inte längre kan besvara frågorna beror på att idén 

följer Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen, där agenten först ställer 

frågor i form av svarsalternativ som skulle kunna hjälpa elevens utveckling. Om om 

eleven inte längre utvecklas och endast svarar fel så kommer agenten inte längre utmana 

eleven då innehållet därmed ligger utanför elevens proximala utvecklingszon (Pareto, 

2014).  

 

3.4  IKT och problemlösning  

Det är ofta förekommande på matematiklektioner att eleverna får lära sig en metod för att 

lösa ett problem som de sedan tillämpar tills de kan den utantill. Detta kan dock begränsa 

utveckling av elevernas problemlösnings- och resonemangsförmåga, eftersom eleverna 

endast lär sig lösa problemet utantill (Olsson, 2017). Eleverna behöver ges möjlighet att 

komma fram till egna metoder för att få en djupare förståelse av matematiken menar 

Olsson (2017). Vidare förklarar han att när elever får färdiga metoder stimuleras inte 

deras resonemangs- och problemlösningsförmåga lika mycket som när de själva hittar 

egna metoder. För att utföra problemlösning menar Olsson (2017) att en elev behöver 

känna till grunderna av ett matematiskt område som problemet rör, samt kompetens till 

att utnyttja kunskapen i nya situationer. När eleven arbetar med ett problem måste hen 

bedöma sin progression och ta beslut om hur hen ska fortsätta. För att komma fram till en 

fungerande metod behöver eleverna först ställa en hypotes, de behöver sedan resonera sig 

fram för att ta reda på om hypotesen kommer att fungera eller ej. Problemlösning som 

görs i par handlar om att tillsammans komma fram till gemensam förståelse för problemet.  

 

Det finns även andra strukturer angående att ta sig an ett problem. Pólya (2014) har delat 

upp problemlösning i fyra olika faser: förståelse, planläggning, utförande och reflektion. 

Vid de olika faserna har Pólya (2014) tagit fram olika frågor som kan vara till hjälp för 

den som ska lösa problemet. Den första fasen går ut på att förstå problemet och vad som 
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krävs för att lösa det. För att förstå problemet kan frågor som dessa vara till hjälp: ”vad 

är det som ska besvaras?”, ”vilken information finns tillgänglig?” och ”vilka ramar finns 

det att förhålla sig till?”. Att ha förståelse för problemet är väsentligt för att kunna lösa 

det. Den andra fasen handlar om att hitta kopplingar i innehållet och det som är okänt. 

Vidare bör en plan för att lösa problemet struktureras upp. För att göra detta behövs dock 

en övergripande idé för hur problemet kan lösas. Ifall ingen sådan idé finns, förklarar 

Pólya (2014) att det kan vara bra att fundera över: ”Känner jag till någon strategi som kan 

vara användbar?” ”känner jag till problemet sedan tidigare?” Om inte, ”känner jag till 

något likande problem?” I den tredje fasen utförs planen. Detta görs stegvis och 

kontrollerat så att eventuella fel upptäcks under processen. Till sist handlar den fjärde 

fasen om att reflektera och diskutera lösningen. För att göra detta bör dessa frågor 

besvaras: ”Går resultatet att kontrollera?” ”Går det att tillämpa lösningen på andra 

problem?” (Pólya, 2014). 

 

Den tidigare nämna programvaran GeoGebra är användbar vid problemlösning eftersom 

elever har möjlighet att testa sina hypoteser, samt att de får återkoppling när de gör rätt 

eller fel (Olsson, 2017). GeoGebra kan skapa visuella representationer av exempelvis 

algebraiska uttryck i form av en graf, de är även sammanlänkade och görs en justering i 

någon av dem förändras även den andra. Detta kan fungera som en typ av feedback menar 

Olsson (2017). Elever som arbetar tillsammans kan välja att resonera både med hjälp av 

varandra såväl som med programvaran. Genom att resonera tillsammans kan de komma 

fram till gemensamma argument till en lösning och skriva in det i programvaran. På 

skärmen visas då en representation av det eleverna skrivit in (Olsson 2017). En studie 

utfördes (Olsson, 2017) för att testa hur GeoGebra kunde stödja elevers samarbete vid 

problemlösning och huruvida programvaran bidrog eller inte när eleverna resonerande. I 

studien fick 36 elever arbeta i par och lösa en gemensam uppgift. Studien visar att 

eleverna samarbetade och resonerade genom att använda sig av bevis som de fick från 

programmet. Studien visar även att återkopplingen från GeoGebra hjälpte till att stödja 

elevernas resonemang. Eftersom eleverna kunde testa sina hypoteser med hjälp av 

programvarans återkoppling som svarade om eleven gjorde rätt eller fel. Eleverna kunde 

då använda information och ta sig närmare en lösning av problemet (Olsson, 2017).      
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4 Teori  
Teoriavsnittet berör i den första delen det sociokulturella perspektivet och Vygotskys 

teorier angående verktyg och mediering, samt den proximala utvecklingszonen. Den 

andra delen presenterar studiens ramverk vilket är de matematiska förmågorna som elever 

enligt läroplanen, ska ges möjlighet att utveckla genom matematikundervisningen i 

årskurs 4-6.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vygotsky (1978) utvecklar och använder sig människan av både fysiska och 

språkliga verktyg. Att lära sig hantera olika verktyg leder till att människan får en större 

förståelse för omvärlden (Vygotsky, 1978). Säljö (2014) förklarar att de språkliga och 

fysiska verktygen har en koppling till kunskaper och färdigheter som finns i samhället. 

Språket eller det intellektuella har en betydelse för användningen av det fysiska verktyget 

och det fysiska verktyget kan enbart användas med hjälp av språket. Han menar att 

verktyg som kassaapparater eller mikroskop är fysiska redskap där människan har samlat 

sin kunskap och att det fodra det språkliga verktyget för att praktiskt hantera verktyget i 

vardagen. Det är dock kommunikationen som är avgörande, då en interaktion med andra 

människor skapar ett utbyte av kunskaper kring verktygen (Säljö, 2014). Samspelet som 

sker mellan verktyg och andra människor kallas för mediering. Utveckling sker 

exempelvis när ett barn använder sig av språk, redskap, tänkande och idéer. Barn kan 

utvecklas av att en vuxen sätter ut ramarna för vad ett barn ska lära sig. Det kan innebära 

att en vuxen ger barnet ett verktyg som det ska förhålla sig till för att nå ett ändamål till 

barnets utveckling. Språkförmågan möjliggör att barn kan förser sig med hjälpverktyg i 

lösningen av svåra uppgifter. Ett hjälpverktyg kan förhindra barnets impuls för att lösa 

uppgiften omgående, istället genomför barnet en planering för lösningen innan 

genomförandet (Vygotsky, 1978). Intellektuella verktyg hjälper människor med praktiska 

problem och exempel på sådana verktyg är telefoner, datorer och kompasser. Dessa 

intellektuella verktyg kommer från kunskaper där människan har samlat intellektuella 

insikter, begrepp och skillnader om hur matematiska operationer fungerar i apparater. Att 

lära sig hantera dessa verktyg sker under vägledning från en person med högre kompetens 

av verktyget (Säljö, 2014).   

 

 

4.1.1  Proximal utvecklingszon 

Proximal utvecklingszon är enligt Vygotsky (1978) ett tillvägagångssätt för en individ att 

ges möjlighet att utveckla sin potentiella kunskapsnivå utifrån sina egna förutsättningar. 

Utvecklingszonerna berör främst barn och tonåringar eftersom det är en person som är 

mer kompetent som handleder den som är mindre kompetent att nå högre kunskapsnivåer. 

Den proximala utvecklingszonen är individanpassad eftersom det beror på i vilken 

utvecklingszon som individen befinner sig i. För att kunna individanpassa måste personen 

med högre kompetens avgöra vilken utvecklingszon individen med lägre kompetens 

befinner sig i kunskapsmässigt. Därefter kan den som handleder vidta nästa steg är för att 

öka kunskapen hos personen med lägre kompetens  (Vygotsky (1978).   

 

 

4.2  Matematiska förmågor som ramverk 

För att analysera den andra frågeställningen satte vi samman ett ramverk utifrån de fem 

matematiska förmågorna som kan kopplas till läroplanens förmågor, Lgr 11 (Skolverket, 
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2017a). Därmed kommer övriga kompetenser som de olika forskarna belyser att uteslutas. 

Vad som innefattar en individs kompetenser är forskarna inte helt överens om och de 

delar upp dessa i olika kategorier. Forskningarna som redovisas är Boesen, Lithner och 

Palms forskning från 2016, samt Niss forskning från 2002. Skolverket väljer att kalla 

dessa matematiska kunskaper för förmågor, forskarna benämner dem som kompetenser. 

De matematiska förmågor som benämns i läroplanen är: problemlösnings-, 

kommunikations-, resonemangs-, metods- och begreppsförmåga.   

4.2.1 Problemlösningsförmåga 

I skolans styrdokument står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågan att 

“formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,”(Skolverket, 2017a s. 55) i matematikundervisningen. Niss (2003) definierar att 

problemlösningsförmåga innebär att kunna identifiera ett problem och lösa den, samt om 

möjligt att kunna lösa det på olika sätt. Eleven ska även kunna formulera egna problem 

och lösa dem på ett eller flera sätt. Medan Niss beskriver vad förmågan innefattar så 

beskriver istället Boesen, Lithner och Palm (2016) vad som definierar en problemlösning; 

att lösningsmetoden är okänd. Matematiken innehåller två sorters uppgifter, 

problemuppgifter och uppgifter som inte är problemuppgifter. Uppgifter som inte är 

problemuppgifter är de som kallas för rutinuppgifter (Boesen et al., 2016). Skolverket 

(2017b) poängterar också att det som skiljer problemuppgifter från rutinuppgifter är att 

eleverna inte direkt vet hur uppgiften ska lösas. Problemlösning innefattar många andra 

matematiska kunskaper såsom metod, begrepp, uttrycksformer och att resonera med hjälp 

av matematiska termer. Det som karaktärisera problemuppgifter är att eleverna måste 

pröva sig fram och testa för att hitta lösningen (Skolverket, 2017b).     

 

4.2.2 Begreppsförmåga  

Enligt Skolverket (2017a) ska eleverna ges möjlighet att “använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2017a s.55) i 

matematikundervisningen. Enligt Niss (2003) innebär begreppsförmågan att tolka och 

förstå matematikens formella språk och se dess koppling till ”vanligt” språk. Förmågan 

innebär även att kunna hantera begreppen i olika situationer och förstå matematikens 

formella system. I kommentarmaterialet från Skolverket (2017b) menar de att denna 

förmåga handlar om kunskap av matematiska begrepp och deras samband mot varandra. 

Genom att använda och tillämpa begreppen och sambanden i olika uttrycksformer kan 

förståelsen fördjupas hos eleverna. En viktig aspekt för förståelsen är att ha kunskapen 

att beskriva skillnader och liknelser, samt kunna se relationerna och sambanden mellan 

olika begrepp.  

 

4.2.3  Resonemangsförmåga 

“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska 

resonemang,”(Skolverket, 2017a, s.55) Resonemangsförmågan innebär att kunna följa 

andras resonemang och att själv kunna bidra till resonemanget. Det innebär även att veta 

vad ett matematisk bevis eller sanning innebär. För att kunna resonera behövs bevisen för 

att exempelvis argumentera för en matematisk uträkning.   (Niss, 2003). Boesen et al. 

(2016) menar att resonemangskompetens innefattar en uttrycklig handling som motiverar 

val av slutsatser för matematiska argument. För att motivera att slutsatserna är sanna krävs 

det förankring i om komponenterna som är inblandade i resonemanget. Bevisen de visar 

är om argumenten är matematiskt logiska, alltså behöver resonemangen vara trovärdiga. 

Skolverket (2017b) förklarar att föra ett resonemang innebär att ha en förståelse för hur 
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matematiska samband är konstruerade och med hjälp av den kunskapen kunna resonera 

sig fram till en slutsats.     

 

4.2.4  Kommunikationsförmåga    

Enligt Skolverket (2017a) ska eleverna “använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser.” (Skolverket, 2017a, s 55). I kommentarmaterialet från Skolverket (2017b) 

står det att kommunicera inom matematiken innebär att utbyta idéer och tankegångar, 

både muntligt och skriftligt. Kommunikationen ska även ske genom olika uttrycksformer. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar ett matematiskt språk, vilket ger dem 

möjlighet att anpassa samtal och redogörelser efter och till olika mottagare och ändamål. 

Sammanfattningsvis förklaras det att en utvecklas kommunikationsförmåga ska leda till 

att eleverna kan använda matematiken som ett praktiskt verktyg i olika sammanhang. 

Enligt Niss (2003) innefattar kommunikationsförmågan att kunna förstå andra i skrift, tal 

och visuellt. Det handlar om att förstå ett varierat matematiskt språk, att personen ska 

kunna uttrycka sig med variation av både teoretisk och teknisk precision genom tal, skrift 

och visuella former. I kommentarmaterialet framgår det att eleven ska kunna lyssna och 

förstå andras förklaringar och argument (Skolverket, 2017b). Kommunikation innebär 

även att kunna använda sig av olika typer av uttrycksformer för att göra sig förstådd. 

Boesen et al. (2016) menar att kommunikationen kan ske i olika utföranden såsom mellan 

lärare och elev eller elev och elev, men att det krävs att det finns en mottagare.  

 

4.2.5 Metodförmåga 

Enligt styrdokumenten ska eleven kunna “välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2017a s. 55). 

Boesen et al. (2016) nämner en kompetens de kallar procedurell, den liknar just 

metodförmågan eftersom de beskriver att procedurell kompetens innebär att välja 

lämpliga metoder för att lösa matematiska uppgifter. Skolverket (2017b) styrker även 

det Boesen et al.(2016) tar upp och beskriver att eleverna ska kunna hantera procedurer 

och rutinuppgifter för att utveckla den matematiska förståelsen och 

kunskapsutvecklingen. Förmågan beskrivs som att eleven ska kunna identifiera vilken 

metod som är lämplig för situationen. Denna förmåga innebär att ha kunskaper i 

huvudräkning, beräkningar, beräkningar med hjälp av miniräknare eller i annan digital 

teknik samt andra rutinartade procedurer. Förmågan är en viktig del för att eleverna inte 

ska fastna i problemuppgifter, utan är säkra med sina metoder och kan istället 

koncentrera sig på det huvudsakliga problemet (Skolverket, 2017b).   

 

  



  
 

10 

5 Metod  
I metodavsnittet presenteras urval och datainsamlingsmetoder. Vidare presenteras 

genomförandet av studien, databearbetningen, samt tillförlitlighet och etiska aspekter.  

 

5.1  Urval 

Ett bekvämlighetsurval är när urvalet väljs utifrån de personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskaren (Bryman 2018). Därmed valde en av oss att kontakta sin 

nuvarande mentor på en av de verksamhetsförlagda skolorna, samtidigt som den andre 

valde att kontakta sin tidigare mentor på en annan verksamhetsförlagd skola. Lärarna 

valdes utifrån hur de arbetar med IKT i sin undervisning. Även en tredje lärare 

kontaktades, men eftersom hen inte skulle använda sig av IKT i matematikundervisningen 

vid det här tillfället valdes denna lärare bort.  

 

Litteraturbakgrunden består av tidigare forskning som är relevant för frågeställningarna i 

studien. Eftersom studien präglas av IKT, som i dagens samhälle utvecklas kontinuerligt, 

har äldre forskning valts bort. Litterarturbakgrunden har disponerats i olika områden som 

är relevanta för studien (Patel & Davidsson, 2011).  

 

5.2  Datainsamling  
Materialet som ligger till grund för studien är framtaget med hjälp av två metoder. 

Dessa metoder är insamling av intervjuer med lärare och lektionsobservationer hos de 

lärare som har intervjuats, samt insamling av lektionsplaneringar.  

 

5.2.1  Intervju 

Intervjun utfördes som en semistrukturerad intervju med förutbestämda ämnen som skulle 

besvaras, men det fanns även plats för den intervjuade att utveckla sina svar (Denscombe, 

2016). Intervjuaren är också mer flexibel i sin ordningsföljd av intervjun, som betyder att 

frågorna kan utvecklas under processens gång. Det är också viktigt att intervjufrågorna är 

tydliga och syftet med frågorna är relevanta för studien (Denscombe, 2016). Intervjuerna 

utgick från en intervjuguide (Bilaga C) med förbestämda frågor som utformades efter 

studiens syfte. Under intervjuerna fanns två intervjuare, där den ena ställde frågorna och 

den andra lyssnade och kunde ställa följdfrågor vid behov. Två intervjuare utför oftast en 

bättre intervju än en enskild, då två personers förståelse och information är oftast bredare 

än en enskild intervjuare. Det gäller så länge de som intervjuar är samspelta, annars kan 

utfallet bli sämre (Torst, 2010). De delar av intervjuerna som är relevanta för resultatet 

av studien har transkriberats.   

        

5.2.2  Observation 

Observationer innehåller en del viktiga aspekter att ta hänsyn till när det är fler än en 

observatör. Perceptionen hos forskaren kan påverka resultatet. Forskaren kan vara färgad 

av egna personliga tankar och uppfattningar av ett fenomen, vilket kan påverka resultatet 

av en observation. För att undvika variationer i datainsamlingen ska ett 

observationsschema användas. Ett sådant schema innehåller punkter som beskriver vad 

som ska observeras, så att observatörerna uppmärksammar liknande innehåll och det 

lämnar även mindre rum för egen tolkning (Denscombe, 2016). 

 

Observationsschemat utformades utifrån studiens frågeställningar. Därmed innehåller 

observationsschemat dessa fem matematiska förmågor: problemlösnings-, begrepps-, 

kommunikations-, metods- och resonemangsförmåga. En annan viktig del som 
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observationsschemat bör lyfta är vilka digitala verktyg som synliggörs och hur de 

används. Därmed fördes även det in i schemat. För att lyfta fram lärarens syfte med 

användningen av de digitala verktygen valdes det att även ha med lärarens instruktioner 

på schemat.     

  

5.3  Genomförande  

Först kontaktades två lärare på två olika skolor. Lärarna blev tillfrågade att delta i studien 

i form av ett missivbrev (Bilaga A) med information om studiens syfte och deras roll i 

undersökningen.  När lärarna sedan hade godkänt deltagandet och skrivit under 

missivbrevet, kontaktades de angående möjliga tider för observation och intervju. När 

tiderna för observationerna och intervjuerna var bestämda utformades intervjufrågor 

(Bilaga C) och observationsschema (Bilaga D) inför datainsamlingen. Lärarna i studien 

kommer att heta lärare A och lärare B för att dölja deras identitet.   

 

De första två observationerna genomfördes hos lärare A och de andra två hos lärare B. 

Under observationerna fanns det två observatörer, detta för att förstärka trovärdigheten 

av studien. Innan lektionen startade fick observatörerna presentera sig för klassen och 

förklara vad de skulle göra där. Eleverna fick möjlighet att ställa frågor gällande studien 

eller om observatörerna. Enligt Denscombe (2009) kan observatörerna påverka miljön 

som ska observeras  och för att motverka detta går det att vänja eleverna med 

observatörens närvaro. I klasserna som observerades var eleverna bekant med minst en 

av observatörerna sedan tidigare, som under en längre tid har observerat andra lektioner 

i dessa klasser. Under observationen fylldes observationsschemat i och observatörerna 

gick runt i klassrummet för att se hur programmen eleverna arbetade med såg ut. Detta 

för att kunna observera vilka förmågor eleverna fick träna på via de digitala verktygen.   

 

5.3.1  Redovisning av lektions- och IKT-verktygens innehåll 
 

Lektion 1: Den första observationen bestod av en 60 minuters matematiklektion i årskurs 

5. Lärare A använde sig av IKT-verktyget Concept Cartoons. Concept Cartoons är en 

programvara som visar vardagliga situationer. I dessa situationer visas det Concept 

Cartoons-figurer, fiktiva elever, som kommer med olika matematiska påståenden 

angående ett problem. Påståenden varierar mellan att vara korrekta och inkorrekta. I den 

sista pratbubblan visas alltid ett frågetecken, där eleven ska fylla i hur hen tänker kring 

problemet. Lärarna har också möjlighet att via programmet ändra problemet och de olika 

påståendena för att kunna anpassa innehållet utifrån vad eleverna har svårigheter med. 

Concept Cartoons innehåller olika arbetsområden inom matematiken och går därför att 

använda i de flesta områden. Programvaran är anpassad för grundskolan och har därför 

ett brett spektrum av uppgifter. Arbetsområdet på lektionen som observerades handlade 

om vikt och volym. I uppgiften visades en bild av en våg, varpå de fiktiva eleverna kom 

med olika påstående om vad vågen pekade på (se figur 1). Eleverna fick sedan ta ställning 

till vilka som hade rätt respektive fel samt skriva och motivera varför. Utöver detta fick 

de skriva hur hen själv tänker kring problemet. Läraren lät eleverna arbeta enligt EPA-

modellen, vilket innebär att eleverna först arbetar enskilt med uppgiften, därefter i par 

och avslutningsvis tillsammans i helklass. Slutligen valde läraren att visa två elevexempel 

på dokumentkameran för att synliggöra olika struktureringar på lösningen.  
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Figur 1 Bild från Concept Cartoon 

 

Lektion 2: Den andra matematiklektionen som observerades var 80 minuter lång och 

uppdelad i två moment. De första 20 minuterna av lektionen arbetade alla elever 

individuellt med programmering på datorer. Lärare A gav eleverna instruktioner och 

delade ut deras individuella “nivåschema” som visar hur långt eleverna kommit i 

programmet. Läraren startade ett tidtagarur på 20 minuter genom programmet skolplus. 

Tidtagaruret visades via en projektor på tavlan så att eleverna kunde följa tiden. Eleverna 

programmerade i programvaran studio.code.org. i en 20 timmars introkurs. Introkursen 

består av olika nivåer (se figur 2 och 3) som stegvis blir mer utmanande och innefattar 

grundläggande datavetenskap och begrepp inom programmering. Kursen är anpassad för 

elever från förskoleklass till årskurs 8. Studio.code.org finns på svenska samt på två av 

Sveriges minoritetsspråk, samiska och finska. Eleverna i observationen programmerade i 

en visuell programmeringsmiljö och fick se hur algoritmer kan användas i programmering 

genom programvaran. 

 
Figur 2 Bild från studio.code.org 
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Figur 3 Bild från studio.code.org 

I det andra momentet av lektionen fick halva klassen fortsätta att arbeta på datorerna i 

programmet Bingel medan den andra halvan arbetade i matematikboken. Efter halva tiden 

bytte eleverna med varandra. Matematikboken och programvaran innefattade 

arbetsområdet vikt och volym. Uppgifterna på Bingel handlade om sambanden mellan 

kilo, hekto och gram (se figur 4). Eleverna fick besvara ett antal frågor som exempelvis 

kunde lyda: “Hur många gram är 3 kg?” (se figur 5). De fick även spela ett memory där 

hälften av bilderna visade viktenheter i kilo och den andra hälften viktenheter i hekto. 

Uppgiften löstes genom att eleverna fick para ihop bilderna som angav samma totalvikt.  

 

 
Figur 4 Bild från läromedlet Bingel 
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Figur 5 Bild från läromedlet Bingel 

Bingel är en programvara som är kopplad till Sanoma utbildningsläromedel, vilket 

innebär att programvaran följer samma progression som läromedlet. Bingel är anpassad 

för grundskolan och baseras på digitala öar som i sin tur är anpassade för varje årskurs. 

Programvaran innehåller både rutin- och problemuppgifter. Programmet har ett adaptivt 

system i tre nivåer, beroende på vad eleven presterar så anpassar sig programmet efter 

elevens nivå. Detta gör att alla elever får utmanas, de som är på en högre och de som är 

på en lägre kunskapsnivå. Eleverna skapar sin egna avatar i programmet och för varje 

uppgift samlar eleverna poäng som de kan använda i shoppen där de kan köpa tillbehör, 

frisyrer, kläder och andra accessoarer till sin avatar. Läraren kan individanpassa 

uppgifterna och välja uppgifter från andra årskurser till den enskilde eleven. I programmet 

kan läraren ge feedback till antingen hela klassen eller till den enskilde individen. 

Dessutom har läraren full uppsikt över hur eleverna presterar (Sanoma Utbildning, 2018).  

 

Lektion 3: Den tredje observationen utfördes i årskurs 5 och lektionen varade i 50 

minuter. Lärare B höll en genomgång på smartboarden om proportionella samband och 

gav eleverna problemuppgifter som de först fick lösa enskilt och därefter diskutera i 

helklass. Den resterande lektionen utgjordes av att eleverna fick arbeta i matematikboken 

för att sedan fortsätta med olika programvaror som Bingel, NOMP och Plastelina  

interactive logic games på datorer. NOMP är en programvara som innehåller både rutin- 

och problemuppgifter. Den är anpassad för grundskolan och innehåller uppgifter på olika 

nivåer så att svårighetsgraden kan anpassas efter elevernas olika kunskapsnivåer. För att 

motivera eleverna samlar de medaljer och kan se sin egna utveckling över tid. För varje 

medalj eleven får öppnas en ny nivå som ökar svårighetsgraden. Läraren har även 

möjlighet att följa hur det går för eleverna, både på lektionen och efter. Programvaran 

innehåller bland annat de fyra räknesätten, ordning och mått (volym, längd, vikt). Lärare 

B hade lagt in Plastelina logic games som en utmaning av lektionen. Plastelina sätter 

spelare i olika situationer där eleven med hjälp av matematiskt och logiskt tänkande ska 

lösa ett problem för att ta sig vidare. Spelen fokuserar på matematiska områden som logik, 

förhållanden, mönster och grundkunskaper. Spelet är anpassat till elever från årskurs 5 

upp till gymnasiet. Programvaran är på engelska, men finns även på tyska, japanska, 

spanska, portugisiska och mandarin.  
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Lektion 4: I den andra lektionen som observerades vid lärare B fick eleverna arbeta med 

problemlösning i helklass. Lektionen var 40 minuter lång och lärarcentrerad. Läraren tog 

fram en problemuppgift från matematikboken i taget på den interaktiva skrivtavlan. 

Uppgifterna omfattade proportionella samband med varierande innehåll, exempelvis 

skulle eleverna ändra ett recept från 4 till 8 portioner. Eleverna fick först lösa uppgiften 

enskilt, sedan diskutera sina lösningar i par och slutligen i helklass. Läraren valde sedan 

ut ett antal elever som visade sina lösningar på smartboarden.    

 

Efter varje observation genomfördes intervjuer med lärarna samt insamling av 

lektionsplanering. Intervjuerna utfördes i grupprum som låg i anslutning till klassrummen 

för att undvika störningsmoment. Innan intervjuerna tillfrågades det om godkännande för 

inspelning av intervjun, då detta inte nämns i missivbrevet. Längden på intervjuerna blev 

i genomsnitt 10 minuter.      

 

En analys av de olika digitala verktygen genomfördes efter observationerna och sedan 

kontaktades de olika företagen genom mail angående tillgängliga språk samt 

bildanvändning. Godkännande att använda bilderna i arbetet medgavs från företagen.        

      

5.4  Tillförlitlighet  

För att trovärdigheten av studien skulle stärkas genomfördes inspelade intervjuer med 

lärarna efter lektionerna. Enligt Denscombe (2016) ger ljudupptagning nästintill en 

fullständig dokumentation av intervjun, vilket gör det möjligt för andra forskare att 

kontrollera innehållet. Inspelningen gjorde det även möjligt att gå tillbaka och lyssna på 

intervjun igen, vilket var viktigt för att inte missa något av vikt. Utöver detta användes ett 

observationsschema för att säkerställa att observanterna uppmärksammade liknande och 

relevant innehåll för studien.  

   

5.5 Etiska aspekter 

Alla parter som deltog i undersökningen blev informerade om studiens syfte och deras 

roll i studien genom utfärdande av missivbrev (Bilaga A och B). Missivbreven 

informerade dessutom att deltagandet var frivilligt och att deltagarnas identitet kommer 

att skyddas (Vetenskapsrådet, 2017). Missivbreven var utformade med ett skriftligt 

samtycke som deltagarna signerade. Deltagarnas identitet skyddas i studien genom att de 

benämns som lärare A och lärare B och eleverna benämns endast som just elever 

(Denscombe 2016). Intervjuerna och observationerna är anonyma och konfidentiella. 

Anonymitet betyder att namnet och igenkänningstecken tas bort, medan konfidentialitet 

innebär att ingen ska kunna få reda på vem som har sagt eller gjort vad (Torst, 2010). 

Vidare informerades deltagarna om att all datainsamling endast är tillgänglig för oss som 

gör studien, vår handledare och vår examinator. Detta har tagits hänsyn till då det enbart 

är vi som utför studien som har tillgänglighet till de inspelade ljudfilerna från intervjuerna 

(Denscombe 2016).     

 

5.6  Databearbetning 
Vid databearbetningen sammanställde vi först våra observationsscheman. De 

sammanställdes utifrån vilka digitala verktyg som observerades, hur lärarna lade upp 

sina lektioner, det matematiska innehållet samt vilka matematiska förmågor som hade 

synliggjorts. Vidare lyssnades intervjuerna av varpå transkribering utfördes av de delar 

som var relevanta för studien. Intervjuerna sammanställdes utifrån hur lärarna hade valt 

att använda de digitala verktygen och vilka matematiska förmågor de lät eleverna träna 

på. Därefter granskades de två lektionsplaneringar som samlades in för att detektera 
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relevant information för studien. Slutligen kategoriseras datainsamlingen utifrån 

frågeställningarna i resultatdelen.     
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6 Resultat och analys 
I resultat och analysavsnittet redovisas datainsamlingen utifrån frågeställningarna. 

Resultatet för den andra frågeställningen kategoriseras utifrån de benämnda matematiska 

förmågorna från teoriavsnittet.   

 

6.1  Hur används IKT  i matematikundervisning i årskurs 4-6? 

Vid observationerna använder lärarna olika slags digitala verktyg. I den första 

observationen hos lärare A använder hen programvaran Concept Cartoons. Lärare A 

introducerar uppgiften för eleverna genom en projektor och låter eleverna arbeta utifrån 

EPA-modellen. I intervjun berättar lärare A att hen använder Concept Cartoons för att 

synliggöra de vanligast förekommande felen och påpekar att det är duktiga matematiker 

som har tagit fram uppgifterna. Hen menar också att en anledning till valet av 

programvara är att skapa möjligheter till kommunikation i tal och skrift. 

 

   “Det går inte att göra en Concept Cartoon och tro att då är det färdigt, det måste bli 

kontinuerligt, det blir ju ett långsiktigt arbete att jobba med Concept Cartoons, just med 

tanke på att de (eleverna) ska kommunicera sina lösningar muntligt och skriftligt[…]” 

Lärare A. 

 

I den andra observationen hos lärare A arbetar eleverna enskilt med programmering på 

datorer och med programvaran Bingel. Programmeringsprogrammet studio.code.org 

innefattar olika nivåer och blir stegvis mer utmanande. Programmeringsprogrammet ger 

eleverna kommandon och förutsättningar för att klara de olika nivåerna. Kommunikation 

mellan eleverna uppstår när de har kommit olika långt med uppgifterna. De elever som 

har kommit längre hjälper de som har fastnat med vissa uppgifter genom att förklara vilka 

block de ska använda. En elev visar sin klasskompis hur hen ska ta fram gradskivan i 

programmet för att kunna se vinklarna. Lärare A visar upp ett tidtagarur från sin dator 

som visar hur lång tid eleverna har att programmera då tidsgränsen är 20 minuter. I 

intervjun motiverar hen “Jag använde min dator för att barnen skulle kunna visuellt se 

vilken tid de hade på sig […]” . Därefter arbetar eleverna i programvaran Bingel. Läraren 

ser i sin dator hur det går för eleverna, då hen har tillgång till elevernas resultat från 

uppgifterna i Bingel. Eleverna arbetar med Bingel i halvklass, vilket lärare A motiverar 

med att hen kommer ha mer tid att hjälpa eleverna som arbetar i matematikboken. 

Eleverna som arbetar med Bingel klarar sig i princip själva enligt läraren, “De har ett helt 

annat tålamod har man ju upptäckt när de sitter i digital miljö, de flesta, inte alla”. 

 

I den tredje observationen använder Lärare B en interaktiv skrivtavla för att repetera 

proportionella samband i den digitala läroboken. Lärare B motiverar att hen använder den 

digitaliserade läroboken “[…]för att alla ska se vad vi pratar om”. Eleverna får sedan 

arbeta med detta arbetsområde i olika programvaror som Bingel, NOMP och Plastelina 

interactive logic games på datorer. När eleverna arbetar med dessa programvaror uppstår 

det kommunikation mellan dem som består av att hjälpa varandra. I intervjun förklarar 

lärare B “NOMP och Bingel är ju både en fördjupning och en repetition av det som vi 

jobbar med under lektionen”. Vidare menar läraren att “ när vi använder de här digitala 

verktygen får vi en variation och det tilltalar barnen att det blir lite mer dynamik i 

lektionen” 

 

Lärare B använder en interaktiv skrivtavla tillsammans med den digitala läroboken i den 

fjärde observationen. Lektionens fokus är problemlösning i form av EPA-modellen. 
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Lärare B använder den interaktiva skrivtavlan på lektionen för att “det blir tydligt och 

eleverna tycker om att skriva på den och sen syns det väldigt bra på den för hela klassen 

så man kan se olika lösningar”   

 

Sammanfattningsvis används IKT som visuellt stöd och presentationsverktyg genom den 

interaktiva skrivtavlan. IKT används även som en förlängning av matematikboken för att 

befästa kunskap och motivera elever. Vidare används IKT för att stödja kommunikation 

och problemlösning.   

 

Analys 

I observationerna väljer båda lärarna att låta sina elever arbeta med fysiska verktyg som 

datorer med olika programvaror, det vill säga Bingel, NOMP och Plastelina. Lärare B 

poängterar att dessa programvaror innehåller kunskaper som eleverna tränar på under 

lektionerna, vilket Säljö (2014) definierar som intellektuella verktyg. Lärare A påpekar 

att det är duktiga matematiker som har skapat uppgifterna i Concept Cartoons och att de 

tar fram vanliga missuppfattningar. Säljö (2014) menar att intellektuella verktyg skapas 

genom att människor har samlat in insikter, begrepp och matematiska operationer i dem. 

När eleverna arbetar med fysiska verktyg under lektionerna använder de dessutom sina 

språkliga verktyg vilket visar sig när de kommunicerar med varandra vid användning av 

datorer för att utbyta kunskaper. Det är under dessa förutsättningar som eleverna skapar 

förmedling enligt Vygotsky (1978). Kommunikation uppstår även mellan eleven och det 

intellektuella verktyg eftersom eleven får svar direkt när de har genomfört uppgiften om 

svaret är korrekt eller fel.  

 

Eleverna arbetar med programmering i programvaran studio.code.org som är uppbyggd i 

nivåer. Varje elev får möjlighet att utmanas oavsett i vilken utvecklingszon de befinner 

sig i och därmed nå sin individuella proximala utvecklingszon. De elever som har högre 

kunskap i programmering hjälper de med lägre kunskap att nå en högre kunskapsnivå 

(Vygotsky, 1978). Den proximala utvecklingszonen infinner sig även i 

programmeringsprogrammet då själva programvaran kommunicerar med eleverna och 

hjälper dem att nå upp till nästa nivå. Det sker också en förmedling i hur de ska använda 

verktyget eftersom eleverna ska tolka informationen som det intellektuella verktyget ger 

dem. Istället för att läraren utbyter kunskap med eleverna är det dessa intellektuella 

verktyg som bidrar med utbytet (Säljö, 2014).  

 

I alla observationer är det läraren som bestämmer vilka fysiska och intellektuella verktyg 

eleverna ska arbeta med för att utveckla kunskap. Detta innebär att det är läraren som 

sätter ut ramarna och delar ut de hjälpverktyg eleverna ska förhålla sig till (Vygotsky, 

1978). I den sista observationen där lärare B använder den interaktiva skrivtavlan, är 

eleverna tvungna att planera sin lösning innan de genomför den. På detta sätt bidrar 

verktyget till att förhindra impulsen att lösa uppgifterna omgående (Vygotsky, 1978).  
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6.2 Hur kan IKT stimulera elevers matematiska förmågor? 

 

6.2.1 Problemlösningsförmågan 

Problemlösningsförmåga synliggörs under lärare A:s båda lektioner. I den första 

lektionen används programvaran Concept Cartoons där läraren uppmanar eleverna att 

resonera kring problemet. Concept Cartoons-bilden (figur 1) visar en fjädervåg och en 

fisk. Concept Cartoons-eleverna uttrycker olika påstående angående fiskens vikt. Målet 

med lektionen var “dels att bryta av matteboks-matten,” samt “ att komma åt de här 

förmågorna att förstå, formulera, formulera egna lösningar skriftligt, muntligt och kunna 

förstå andras.” enligt läraren. Under intervjun berättar läraren att eleverna dessutom får 

möjlighet att träna på att strukturera sina lösningar. I uppgiften ska eleverna hitta en metod 

för att få fram svaret på vad fisken väger och jämföra sitt svar med Concept Cartoons-

elevernas svar. Eleverna läser först av vad vågen, som fisken ligger i, visar. Vågen visar 

att fisken väger 0.75 kg, men många elever tror att fisken väger 7,5 kg. Eleverna som 

svarar att fisken väger 0,75 kg omvandlar vikten från kilogram till gram och kommer 

fram till att fisken väger 750 gram. På så sätt får de fram vem av Concept Cartoons-

eleverna som har svarat rätt.     

 

I den andra observationen hos lärare A programmerar eleverna på webbsidan 

studio.code.org. Eleverna befinner sig på olika nivåer i programmet eftersom de löser 

uppgifterna i olika tempo. Innan eleverna ger figuren kommandon måste de välja en 

strategi för hur figuren ska ta sig till mål. Eleverna ger därefter kommandon genom att 

komponera block med färdiga koder. Exempelvis ger eleverna figuren kommandon att 

röra sig ett steg fram, därefter svänga höger, sedan ta ytterligare ett steg fram. Efter att 

eleverna har komponerat kommandon beräknar de antal gånger proceduren ska upprepas 

för att nå målet. Eleverna prövar att komponera olika kommandon och testa dessa för att 

hitta lösningen på banan. Efter varje avklarad nivå går programmet vidare till nästa nivå. 

Lärare A:s lektionsplanering visar att syftet med programmeringen är att träna 

problemlösning.  

 

Problemlösning genomsyrar också observationerna som utfördes hos lärare B. Lärare B 

repeterar proportionella samband på en interaktiv skrivtavla och ger eleverna en uppgift 

de ska lösa utifrån EPA-modellen. Uppgiften visar att 1 hektogram godis kostar 9 kr och 

eleverna ska ta reda på vad 3 hektogram godis kostar. Eleverna löser uppgiften med olika 

strategier och metoder. En elev förklarar att hen multiplicera 9 kr med 3 (9*3) och en 

annan elev adderar (9+9+9). Vidare fortsätter lärare B med problemuppgiften och vill 

veta vad 5 hektogram godis kostar, vilket eleverna räknar ut. Därefter arbetar eleverna 

med NOMP, Bingel och en uppgift i Plasetlina. I NOMP finns det olika problemuppgifter 

som handlar om proportionella samband liknande det som lärare B repeterade. 

Utmaningen, som läraren benämnde det, var att lösa ett problem som fanns på Plastelina. 

Uppgiften går ut på att eleverna ska mäta upp 6 liter vatten i ett krus. Till sin hjälp har de 

två krus som rymmer 5 respektive 7 liter var, samt en obegränsad mängd vatten. Eleverna 

prövar och omprövar flera gånger genom att fylla på vatten i kruset som rymmer 7 liter 

för att sedan tömma samma krus i kruset som rymmer 5 liter. De tömmer sedan resterande 

vatten som är kvar i 7 liters kruset för att hälla över vattnet som finns i 5 liters kruset 

tillbaka i kruset som rymmer 7 liter. Eleven vet nu att det stora kruset har fem liter och 

behöver 1 liter till för att klara uppgiften. Eleven fastnar och vet inte hur hen ska gå vidare 

och börjar om med uppgiften. Eleven gör om samma procedur men istället för att tömma 

resterande vattnet i 7 liters kruset, tömmer eleven vattnet i 5 liters kruset  och fortsätter 

att testa sig fram innan hen hittar lösningen..  
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Under den andra observationen hos lärare B används enbart den interaktiva skrivtavlan. 

Lektionen består av att träna problemlösning inom proportionella samband. I den första 

uppgiften ska eleverna omvandla ett recept på sockerkaka från 6 personer till 12 personer.  

Eleverna arbetar utifrån EPA-modellen och väljer olika strategier för att lösa uppgiften. 

Några elever visar sina lösningar på den interaktiva skrivtavlan. En elev visar att hen 

dubblar receptet genom att multiplicera alla ingredienser med 2. I nästa uppgift räknar 

eleverna ut hur mycket en skolklass på 28 elever ska betala för inträdet på ett museum. 

Inträde för ett barn kostar 20 kr och vart femte barn går in gratis. Eleverna löser uppgiften 

med olika strategier. En elev ritar upp cirklar som representerar barnen och ritar ett kryss 

över vart femte barn, krysset representerar de barn som går in gratis. Eleven skriver sedan 

ut en 2:a över alla barn utan kryss och förklarar att 2:an står för 20 kr. Eleven räknar sedan 

ut att det är 23 barn som ska betala och multiplicerar det med 2, (23*2=46). Sedan tar 

eleven produkten och skriver en nolla på slutet (460 kr) eftersom inträdet kostar 20 kr. En 

annan elev visar sin lösning på samma uppgift. Eleven delar upp barnen i tre kolumner, 

de som betalar, de som inte betalar och antal barn. I den första kolumnen skriver eleven 

fem 4:or och en 3:a. I den andra kolumnen skriver hen fem 1:or  och i den tredje kolumnen 

antal barn det är i varje vågrät rad (se figur 6). Eleven multiplicera därefter varje rad med 

20 i betala-kolumnen (4*20=80) (3*20=60), adderar sedan produkterna 

(80+80+80+80+80+60=460) och får fram svaret att inträdet kostar 460 kr.   

 

 

Betala Betala inte 28 elever 

4 1 5 

4 1 5 

4 1 5 

4 1 5 

4 1 5 

3  3 

Figur 6 Tabellen visar elevens lösning 

 

Textuppgifterna som eleverna arbetar med kommer ifrån den digitala läroboken och visas 

på den interaktiva skrivtavlan. Syftet och målet med lektionen enligt läraren är “att träna 

problemlösning gemensamt, framförallt för att visa att det finns olika sätt att lösa ett 

problem på”. Motiveringen till att använda den interaktiva skrivtavlan är att det blir 

tydligt och att barnen tycker det är roligt att komma fram och skriva på den samtidigt som 

det synliggör olika lösningar. Läraren poängterar att problemlösning är bra eftersom 

eleverna får möjlighet att träna på de flesta förmågor.           

 

Analys 

Eleverna i första observationen löser problem i Concept Cartoons-uppgiften. I processen 

med problemuppgiften identifierar eleverna och väljer en strategi för att lösa problemet, 

vilket Niss (2003) definierar som en av delarna i problemlösningsförmåga. I intervjun 

påpekar lärare B att det är viktigt att eleverna tränar på att lösa problem tillsammans, just 

för att få syn på olika lösningar. Niss (2003) poängterar att problemuppgifter 

karaktäriseras av att det finns olika lösningar Detta kan kopplas till lärare B:s syfte med 
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lektionen, det vill säga att eleverna ska visa sina lösningar på den interaktiva skrivtavlan 

för att alla elever ska ta del av olika lösningar. Problemuppgiftens lösning är okänd för 

eleverna och de måste därför identifiera en strategi för hur de ska hitta svaret (Boesen, 

Lithner och Palm, 2016). Eleverna löser uppgifterna med hjälp av olika metoder. I 

uppgiften där eleverna ska räkna ut hur mycket en skolklass ska betala i inträde för museet 

varav vart femte barn går in gratis visar eleverna olika representationsformer. En elev 

ritar upp figurer som ska representera barnen medan en annan elev väljer att dela in barnen 

i kolumner för att visuellt kunna se hur många som ska betala och inte. Även i uträkningen 

valde eleverna olika metoder för att beräkna, en del valde multiplikation och andra valde 

addition för att räkna ut svaren i båda problemuppgifterna. Niss (2003) poängterar att 

problemlösningsförmåga handlar om att eleverna ska kunna lösa en problemuppgift på 

ett eller flera sätt, precis som eleverna i observationen visar.  

 

I den första intervjun med lärare A anser hen att det är viktigt att diskutera problemlösning 

och inte enbart arbeta med det enskilt i matematikboken. Detta bidrar Concept Cartoons 

med hjälp av EPA-modellen till enligt läraren. Under observationerna tränar eleverna 

dessutom på problemlösning med hjälp av olika intellektuella verktyg såsom NOMP, 

Bingel och Plastelina. I dessa program var lösningsmetoden okänd i problemuppgifterna, 

vilket Boesen et al. (2016) definierar som en problemuppgift. När eleverna utförde 

uppgiften i Plastelina testade de sig fram för att hitta en lösning, de började om flera 

gånger med spelet och prövade på nytt. Även lektionen där eleverna programmerar ryms 

i denna kategori med okänd lösning, dessutom finns det olika lösningar i de lite svårare 

nivåerna.     

 

6.2.2  Begreppsförmågan 

Vid den första observationen lyfter lärare A begreppen kilogram, hektogram och gram 

under genomgången. Begreppen återkommer sedan vid arbetet med Concept Cartoons. 

De fiktiva eleverna kommer med olika påståenden som involverar dessa begrepp. 

Elevernas uppgift är bland annat att rimlighetsbedöma de fiktiva elevernas påstående, 

både skriftligt och muntligt. Under lektionen hanterar eleverna begreppen i både tal och 

skrift när de arbetar med uppgiften.  Även under lektion 2 använder eleverna begreppen 

kilogram, hektogram och gram i programvaran Bingel. Eleverna arbetar med det avsnitt 

i Bingel som är inriktat på arbetsområdet vikt och volym. Avsnittet innehåller olika 

uppgifter, exempelvis storleksordnar eleverna viktenheterna i en av uppgifterna.  

 

Eleverna arbetar med olika begrepp som exempelvis vinklar, grader och geometriska 

figurer när de programmerar i studio.code.org i lektion 2. Eleverna ger i vissa nivåer 

kommandon för att figuren ska rita en triangel, där de programmerar in hur många grader 

figuren ska vinklas för att få rätt form på triangeln. Programmet visar vilken vinkel 120 

grader är i en cirkelruta när eleverna programmerar.   

 

Analys 

Under lektionen får eleverna använda sig av begreppen kilogram, gram och hekto. 

Begreppen tas upp i Concept Cartoons genom ett reellt problem där vikten av en fisk ska 

redas ut. Eleverna använder begreppen genom att dels diskutera sambandet mellan kilo 

och gram. Det uppdagas även hur viktenheter används i vardagligt språk då eleverna 

diskuterar vad som är rimligt att en fisk kan väga och jämför det med uppgiften. Detta 

ingår enligt Niss (2003) i begreppsförmågan att kunna se kopplingar mellan 

matematikens språk och det “vanliga” språket. Sambanden mellan begreppen tas även 

upp när Concept Cartoons-eleverna ställer påståenden om samma vikt fast med olika 

viktenheter. Eleverna får bedöma om något påstående är felaktigt och om samma vikt kan 
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anges med olika viktenheter. Eleverna får även hantera begreppen i spelet Bingel när de 

ska omvandla kilogram till gram eller hektogram. Eleverna försöker förstå sambandet 

mellan de olika viktenheterna och hanterar därmed matematikens formella regler, vilket 

begreppsförmågan innefattar (Niss, 2003).   

 

Även i programmeringen stöter eleverna på begrepp där de tränar på sambandet mellan 

vinklar och lutning. Eleverna testar hur många graders vinkel som behövs för att få rätt 

lutning på triangeln som programmet avser att de ska programmera. Programvaran visar 

visuellt lutningen genom en 360 graders gradskiva när eleverna ska välja lutning.  På så 

sätt använder eleverna begreppet vinkel och analyserar med hjälp av programvaran vilken 

vinkel som ger en specifik lutning. Detta ger eleverna möjlighet att hantera begreppet 

vinkel i programmeringsmiljöer. Niss (2003) hävdar att begreppen ska kunna hanteras i 

olika situationer.  

 

6.2.3  Resonemangsförmågan 

I intervjun med lärare A förklarar hen syftet med lektionen i den första observationen;  

 

   ”Det primära är att komma åt vanliga feltänk på ett smidigt sätt, där eleverna, mina 

elever inte behöver göra fel. Utan det är Concept Cartoon eleverna som gör felen. […] 

Det är ett ypperligt sätt att kunna få syn på hur de kan kommunicera sina lösningar, 

skriftligt och muntligt och deras sätt att förstå andras lösningar.”  

 

Eleverna tittar enskilt på hur Concept Cartoons-eleverna tänker. Därefter arbetar de i par 

och diskuterar med varandra vad de kom fram till när de arbetade enskilt, sedan jämför 

de varandras resultat. I diskussionen med varandra utbyter eleverna sina argument och 

motiveringar om hur de tänker om vad varje Concept Cartoons-elev påstår. En elev 

förklarar att den ena Concept Cartoons-eleven har läst av vågen från fel håll och därmed 

fått sitt svar 85 gram som är orimligt enligt eleven. Många av eleverna förklarar att 

Concept cartoons-eleven som påstår att fisken väger 7,5 kilogram har rätt, eftersom vågen 

visar kilogram och pilen pekar på mellan sjuan och åttan på vågen. Andra elever hävdar 

däremot att Concept Cartoons-eleven som påstår att fisken väger 750 gram har rätt 

eftersom pilen på vågen inte visar att den är över 1 kilogram. De menar att det går 1000 

gram på 1 kilogram och därför är 7,5 kilogram fel.        

 

Analys 
På lektionen som bygger kring användningen av Concept Cartoons är ett av lärarens mål 

med lektionen att eleverna ska få träna på att förstå andras lösningar. Eleverna får i uppgift 

att arbeta tillsammans för att diskutera sina egna tankar kring de fiktiva elevernas svar. I 

diskussionen mellan eleverna använder de matematiska argument. Exempelvis förklarar 

en elev för sin kamrat att det finns flera fiktiva elever som har svarat rätt eftersom fisken 

väger 750 gram vilket är samma totalvikt som 0,75 kg. Eleven har därmed motiverat sin 

slutsats matematiskt då hen förklarar sambandet mellan de olika viktenheterna. 

Resonemangskompetens innefattar att slutsatserna bygger på logiska matematiska idéer 

som eleverna delger varandra (Boesen et al, 2016). Niss (2003) förklarar även att bevis 

är viktiga för att kunna argumentera och resonera inom matematiken.  

 

 

6.2.4 Kommunikationsförmåga  

Lärare B använder en interaktiv skrivtavla och eleverna får dela med sig av sina lösningar 

på olika problemlösningsuppgifter. Lärare B berättar att: “Eleverna tycker det är roligt 

att komma fram, skriva på den och sen syns det väldigt bra i hela klassen så man kan se 
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olika lösningar”. Eleverna ritar och berättar hur de har löst uppgifterna. Eleverna blir 

utmanade av läraren att förklara sina lösningar ytterligare, läraren ber eleverna att berätta 

hur de har “tänkt” när de räknade ut uppgiften. En elev ritar upp en multiplikationen på 

tavlan: 2 * 100 gram smör. Eleven förklarar att det går att räkna ut proportionerliga 

samband genom att multiplicera eller göra en upprepad addition på ingredienserna.    

 

Lärare A berättar i intervjun att målen med lektionen är att träna på kommunikation. 

Läraren använder Concept Cartoons tillsammans med EPA-modellen. Läraren förklarar 

att tanken är att verktyget ska stödja utvecklingen av kommunikationsförmågan genom 

att eleverna får träna på att förstå varandras tankesätt, samt att förstå hur eleverna i 

Concept Cartoons har tänkt. Några elever förklarar att Concept Cartoons-eleven som 

påstår att fisken väger 7,5 kilogram tänker inte på att det är en nolla framför siffrorna på 

vågen och får därmed med svaret 7,5 kilogram eftersom vågen visar kilogram. Många 

elever förklarar att Concept Cartoons-eleven som påstår att fisken väger 85 gram läser av 

vågen moturs istället för medurs.    

 

Analys 

När eleverna visar sina olika lösningar på den interaktiva tavlan så förklarar vissa elever 

sina uträkningar genom att rita bilder, några skriver sina beräkningar på tavlan samtidigt 

som de talar om för sina klasskamrater hur de har tänkt. När eleverna kommunicera sina 

lösningar uttrycker de sig genom tal, skrift och visuella former som Niss (2003) menar 

att kommunikationsförmågan innebär. Vygotsky (1978) förklarar att i kommunikationen 

och interaktionen med andra människor skapas ett utbyte av kunskaper. Den proximala 

utvecklingszonen innebär att den med kunskap handleder en mindre kunnig person. 

Eleverna får upptäcka nya sätt att tänka och lösa uppgiften på med hjälp från de andra 

eleverna som besitter en annan typ av kunskap.  

 

Elevernas första uppgift är att förstå Concept Cartoons-elevernas argument och värdera 

om de är rimliga eller ej. Kommunikationsförmåga innefattar även att kunna lyssna och 

förstå andra i tal, skrift och visuella former (Niss, 2003). Eleverna ska sedan arbeta i par 

och ta del av andras lösningar, till sist lyfts några svar i helklass som diskuteras. Boesen 

et al. (2016) understryker att kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis mellan 

elev och elev eller elev och lärare, det krävs dock att det finns en mottagare.   

 

6.2.5  Metodförmågan  

Båda programmen NOMP och Bingel används för att träna på rutinuppgifter. Lärare A 

berättar att syftet med att använda Bingel är för att “nöta in” det innehåll som de har 

arbetat med på tidigare lektioner. Halva klassen arbetar med matteboken, andra halvan 

med Bingel. Båda grupperna arbetade med samma matematiska innehåll, delvis vikt och 

volym. Läraren förklarar att eleverna har ett helt annat tålamod när det kommer till att 

arbeta med matematik på Bingel, därför skulle hen ha mer tid till att hjälpa dem som 

arbetar i matteboken. Eleverna arbetar med att storleksordna vikter, samt beräkna olika 

vikters sammanlagda vikt för att sedan omvandla från hektogram till kilogram. Lärare A 

förtydligar att målen med lektionen är att: “Välja metod för att lösa en uppgift.[...] men 

först och främst var jag ute efter att färdighetsträna”. Lärare B använder sig av NOMP 

där det finns färdiga uppgifter som handlade om proportionella samband (se figur 7). 

Eleverna väljer metoder för att att dubbla ett recept och beräkna det svaret blir.  
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Figur 7  Bild från NOMP 

  

Analys  
Lärare A förklarar att hen har lagt in rutinuppgifter i Bingel som tränar just den metoden 

de har arbetat med den senaste tiden. Lärarens mål med lektionen är att eleven ska befästa 

kunskapen. Boesen et al. (2016) beskriver att procedurell kompetens innefattar att välja 

en lämplig metod för att lösa olika uppgifter. När eleverna använder ett fysiskt verktyg 

som i detta fall datorer som förmedlar till eleverna och kunskapsutveckling sker. För att 

en kunskapsutveckling ska ske kan en vuxen ge ett barn ett verktyg med förutbestämda 

ramar över vad hen ska lära sig, vilket läraren har gjort genom att ge eleverna i uppgift 

att arbeta i Bingel. Lektion 3 påbörjas med gemensam problemlösning av proportionella 

samband där eleverna ska lösa några uppgifter som innefattar olika recept, elevernas 

uppgift blir att de exempelvis ska ändra ett recept som är anpassat för 2 till 4 personer. 

Eleverna och läraren kommer gemensamt fram hur en sådan uppgift kan lösas, delvis 

genom multiplikation eller addition. Eleverna får sedan arbeta i NOMP med liknande 

uppgifter. Eftersom metoden inte längre är okänd kan inte uppgifterna längre anses vara 

problemuppgifter utan är istället rutinuppgifter.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Resultatet diskuteras i förhållande 

till litteraturbakgrunden. Vidare presenteras en slutsats av resultatet och slutligen 

redovisas förslag till fortsatt forskning.  

     

7.1 Metoddiskussion 

För att undvika meningsskiljaktigheter i observationerna utgick vi från ett 

observationsschema som båda kunde förhålla sig till. Tanken var att observationerna 

skulle ge mer underlag för intervjun för att kunna ställa följdfrågor om lektionen. För att 

se hur programvarorna fungerar och vilka matematiska förmågor de innehöll, valde vi att 

cirkulera runt i klassrummen för att se när eleverna arbetade. På så sätt gick det att 

synliggöra de matematiska förmågorna som studien inriktar sig på och därmed besvara 

frågeställningen. 

 

Intervjuerna utfördes direkt efter observationerna. Detta gav läraren möjlighet att 

utveckla sitt syfte med lektionen, samt gavs det möjlighet för oss att ställa följdfrågor om 

något var oklart. Intervjuerna utfördes tillsammans eftersom det underlättade om båda var 

närvarande. På så sätt kunde den ena ställa de förberedda frågorna, enligt intervjuguiden, 

medan den andra kunde fokuserade mer på svaren för att ställa eventuella följdfrågor.  

  

Vi har upptäckt efteråt, i sammanställningen av resultatet, att intervjufrågorna skulle 

kunna utvecklas mer. De skulle kunna ha varit mer fokuserade på vilket sätt förmågorna 

tränas med hjälp av IKT-verktygen. Då kunde förhoppningsvis intervjuerna fått större 

utrymme i resultatet. Istället fick resultatet till mestadels vila på observationerna. 

 

Fördelen med att vara två som utför studien är att det finns ett brett kontaktnät att dra 

fördel av. Missivbrevet som lärarna tilldelades, informerar om syftet med vår 

undersökning. Detta kan ha haft en påverkan för hur lärarna valde att planera de lektioner 

som skulle observeras. Lärarna kanske valde att använda sig mer av digitala verktyg. 

Däremot valdes dessa lärare medvetet utifrån bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2018) 

eftersom vi sedan tidigare visste att de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. 

Eftersom vår utbildning är verksamhetsintegrerad blev det självklart att uppsöka dessa 

skolor och de lärare som skulle passa för vår studie. Urvalet av lärare blev två stycken 

som aktivt arbetar med digitala verktyg. Planen var egentligen att ha tre lärare att 

observera, men eftersom det inte passade för den tredje läraren blev urvalet mindre. Detta 

har effekt på resultatet eftersom mängden datainsamling påverkades. 

 

De etiska aspekterna, som de fyra principerna,  har  tagits i beaktning genom hela studien. 

Detta har inte påverkat vår studie eller vårt resultat då de som deltagit i studien har bemött 

vårt syfte positivt och velat bistå.  

 

Studien är utförd på relativt liten urvalsgrupp och få observationer. Endast två lärare har 

observerats över totalt 4 lektioner. Lärarna valdes även ut på grund av deras regelbundna 

användning av IKT. Vilket kan innebära att lärarna kanske är mer förtrogna med 

verktygen än genomsnittet. Med detta i åtanke är resultatet eventuellt inte generaliserbart. 

Studiens resultat kan dessutom ha påverkats av egna personliga uppfattningar och 

tolkningar beträffande IKT:ns fördelar och därmed påverkat resultatets objektivitet. Med 

denna aspekt i åtanke hade ett annat resultat kunnat framkommit.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att digitala verktyg kan stimulerar de fem matematiska förmågorna. De 

förmågor som varit mest synliga under observationerna är problemlösnings-, 

kommunikations- och resonemangsförmågorna. Eleverna arbetar främst med 

problemlösning i Concept Cartoons, Plastelina och med hjälp av den interaktiva 

skrivtavlan. Under samtliga observationer har eleverna till en början arbetat enskilt med 

att lösa problemuppgifterna. För att få en djupare förståelse för matematiken bör eleverna 

ges möjlighet att själva få komma fram till metoder för att lösa problemuppgifter. Det 

krävs dock att eleven har grundläggande kunskaper för det matematiska området (Olsson, 

2017). De observerade eleverna visar att de förstår uppgifterna eftersom de hittar lämpliga 

metoder för att lösa dem, vilket innebär att de besitter grundläggande kunskaper. 

Förståelse för uppgiften är viktigt för att kunna lösa den. Denna förståelse innefattar att 

ta reda på vad som efterfrågas, analysera informationen som finns och förhålla sig till 

eventuella ramar för uppgiften (Pólya, 2014). De observerade eleverna planerar sina 

lösning med hjälp av olika metoder som de sedan genomför. De visar även hur de tänkt 

genom att exempelvis rita upp figurer eller att göra en tabell. En plan för hur problemet 

ska lösas måste först struktureras. När eleven har en färdig plan kan hen sedan genomföra 

den (Poyla, 2014). I observationerna reflekterar och diskuterar eleverna sina lösningar 

tillsammans med en klasskamrat. Hela klassen ges sedan möjligheten att kommunicera 

och diskutera sina lösningar. Att diskutera och reflektera över lösningen handlar om att 

se om lösningen är hållbar, samt om den kan tillämpas på andra problem.  (Pólya, 2014). 

Reflektion och diskussion gav sig dock inte till känna i de digitala verktygen som Bingel, 

NOMP och studio.code.org, eftersom de verktygen fortlöpte till nästa uppgift efter varje 

avklarad uppgift.  

 

Under lektion 3 utför eleverna en problemuppgift. När en elev ska utföra 

problemuppgifter behöver hen komma fram till en fungerande metod. Eleven behöver då 

först ställa en hypotes. För att sedan ta reda på om hypotesen fungerar behöver eleven 

resonera sig fram (Olsson, 2017). Vid observationen prövar eleverna olika metoder för 

att lösa problemet. Det är fördelaktigt om elever kommer fram till egna metoder då det 

ger dem djupare förståelse för matematiken (Olsson, 2017). De får både visuell och 

skriftlig feedback från programvaran. Det visuella stödet visar sig då eleverna kan se hur 

stor mängd vatten de olika kärlen innehåller när de fyller och tömmer dem. Den skriftliga 

feedbacken uppstår när eleven testar om de har löst uppgiften, de får då information om 

de har klarat uppgiften eller om de har gjort fel och får testa på nytt. Återkoppling 

underlättar för elever att testa sina hypoteser (Olsson, 2017).            

 

Resultatet visar även att eleverna ges möjlighet använda digitala verktyg till att presentera 

data inför andra. När elever och lärare kommer fram till gemensamma tolkningar och 

sanningar kallas det dialogisk pedagogik (Edwards och Mercer refererad i Hennessy, 

Dragovic & Warwick, 2015) Lärare B använder en interaktiv skrivtavla under båda 

observationerna. Hen förklarar att eleverna tycker det är roligt att använda sig av tavlan 

och skriva på den. Hen menar att den visuellt har sina fördelar då elevernas lösningar syns 

väldigt bra för de övriga i klassen. När en elev visar sina lösningar på tavlan är läraren 

och de andra eleverna delaktiga. De ger återkoppling på elevens lösning och resonemang. 

När olika lösningar, synpunkter och resonemang ges utrymme i undervisningen, 

stimuleras elevernas resonemangsförmåga och kritiska tänkande (Hennessy et al., 2015). 

Interaktiva skrivtavlor har visat sig vara bra för att höja elevers delaktighet i 

undervisningen och för att ge stöd vid kommunikation. Tavlans visuella och interaktiva 

möjligheter kan motivera eleverna till en högre delaktighet och stärka deras koncentration 

(Celik, 2012). Lärare B påpekar även att den interaktiva skrivtavlan synliggör för eleverna 
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att problemlösning kan lösas med olika metoder. Eleverna kunde visa olika 

representationsformer såsom att ritar figurer eller skriva en tabell med hjälp av den 

interaktiva skrivtavlan vilket Celik (2012) dessutom hävdar är en fördel.    

 

Resultatet visar även att digitala verktyg stimulerar kommunikations- och 

resonemangsförmågor. Eleverna i lektion 1 arbetar tillsammans, dels för att kommunicera 

matematik och dels för att föra och följa resonemang med hjälp av Concept Cartoons. 

Eleverna förklarar sina lösningar samt resonerar de kring hur Concept-Cartoons-eleverna 

har tänkt. När eleverna har olika svar, måste de motivera och argumentera för sina 

lösningar med matematiska resonemang. Detta kan kopplas till Paretos (2014) förklaring 

att elevernas kommunktions- och resonemangsförmåga utvecklas eftersom de ges 

möjlighet att träna på att kommunicera sina kunskaper till en mottagare som kan ställa 

följdfrågor.  

 

Lärare A förklarar att eleverna visar ett större tålamod när de får arbeta med programvaran 

Bingel jämfört med matematikboken. En möjlig faktor till att tålamodet är större kan vara 

att utbildningsspel ger en positiv effekt på generell inlärning och motivation (Pareto, 

2014). Eleverna visar en vilja till att klara av uppgifterna i Bingel då de omprövas direkt 

när de gör fel istället för att fråga efter lärarens hjälp.  Kebritchi et al. (2010) visar att 

elever och lärare upplever matematikspel som motivationshöjande. Eleverna i studien 

upplevde det som positivt att lära sig matematik på ett nytt sätt. Kombinationen av att lära 

sig matematik och att ha kul samtidigt var en bidragande faktor för den höjda 

motivationen. Lärarna förklarar att eleverna ville lära sig matematik för att kunna ta sig 

vidare i spelet. Lärare A påpekar att hen använder Bingel i syfte att eleverna skulle vara 

mer självgående än de som jobbade i matematikboken. Hen menar att eleverna har mer 

“grit”, delvis att de har mer vilja att fortsätta fast en uppgift är svår. Vid problemlösning 

är det viktigt att eleverna ges möjlighet att själva arbeta fram en metod för att lösa en 

uppgift (Olsson, 2017). Lärare B uttrycker att eleverna uppskattar när det finns variation 

i lektionen, vilket de digitala verktygen bidrar med. Liksom Kebritchi et al. (2010) studie 

upplever eleverna att spelet avlägsnar dem från den alldagliga undervisningen vilket 

skapar nya möjligheter för matematiklärandet.        

  

Utifrån resultatet är det tydligt att lärarna måste ha kunskap om det digitala verktyg de 

använder för att nå syftet med lektionen. Liksom Olsson (2017) uttrycker har läraren en 

betydelsefull roll att strukturera upp lektionen utifrån den programvara de använder för 

att skapa problemlösning och resonemang. Detta framgår i observationen där lärare A 

använder Concept Cartoons och strukturerar upp lektionen utifrån EPA-modellen för att 

skapa resonemang. Med hjälp av lärare A:s struktur och arbetsuppgift skapar hen 

möjligheter för kommunikation och resonemang. Läraren utmanar eleverna att förklara 

med matematiskt språk hur de själva resonerar samt hur de fiktiva Concept Cartoons-

eleverna resonerar. När de sedan arbetar i par får de dessutom träna på att följa sin 

klasskamrats resonemang och diskussion uppstår om det rör sig om delade meningar 

kring det rätta svaret. Detta är ett exempel på vad Olsson (2017) menar är kreativt 

resonemang, när eleverna arbetar i en elev-elev interaktion som skapar diskussion. Även 

i observation 4 där lärare B använder sig av interaktiv skrivtavla krävs det att hen 

strukturera upp arbetsuppgifter till eleverna. Om inte matematikundervisningen är bra 

från början kommer inte interaktiva skrivtavlor vara till någon fördel (OECD, 2015). 

Läraren använder de interaktiva fördelarna som Celik (2012) nämner genom att låta 

eleverna gå fram och visa sin lösning på den interaktiva skrivtavlan. Lärare B använder 

då problemuppgifter från den digitala läroboken i både den tredje och fjärde 

observationen. Läraren visar det Celik (2012) betonar att när lärare är bekanta med det 
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digitala verktyget så ser hen vilka pedagogiska möjligheter som finns vid användning av 

den interaktiva skrivtavlan.  

 

 

7.3 Slutsats  
Utifrån resultatet, analysen och diskussionen är det tydligt att det finns flera fördelar med 

digitala verktyg. Exempelvis upplever lärarna digitala matematikspel som fördelaktiga 

tack vare dess positiva inverkan på elevers motivation. Vidare visar studien att lärarens 

roll är viktig vid användandet av digitala verktyg. För att få ut en pedagogisk vinning bör 

läraren vara förtrogen med verktygets funktioner. Utöver detta visar studien att lärarna 

använder IKT i avsikt att stimulera elevernas matematiska förmågor. Analysen tyder på 

att alla fem förmågor kan tränas med hjälp av de digitala verktygen. Däremot faller några 

av de digitala verktygen gällande Polyas fjärde fas inom problemlösning eftersom varken 

Bingel, NOMP eller studio.code.org ger utrymme för reflektion eller diskussion.    

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Efter denna studie har en fundering väckts hos oss om hur svenska skolors olika 

förutsättningar ser ut när det gäller användning av IKT i matematikundervisningen. Under 

vår verksamhetsförlagda lärarutbildning är det fåtal lärare som nyttjar digitala verktyg i 

just matematikundervisningen. På flera skolor har vi upplevt att det bottnar i vilka 

förutsättningar det finns på skolan. Många digitala verktyg är en ekonomifråga som skulle 

kunna påverkar vad skolorna väljer att prioritera. Men det finns fortfarande kostnadsfria 

programvaror som är tillgängliga. Frågorna skulle då vara vilka förutsättningar finns det 

på skolan att använda IKT i matematikundervisningen samt hänger skolans 

förutsättningar ihop med lärarens inställning till användning av digitala verktyg. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A - Missivbrev lärare 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vårt sista år i lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. 

Vi skriver just nu ett självständigt arbete som behandlar sambandet mellan digitala 

verktyg och de matematiska förmågorna. 

  

Examensarbetet handlar om hur digitala verktyg används i matematikundervisningen, 

samt i vilket syfte. Lektionens innehåll är därför intressant för vår studie. Det innebär att 

vi kommer att vilja observera några matematiklektioner för att samla in data till vår 

studie. Vi kommer framförallt fokusera på de digitala verktyg du som lärare väljer att 

inkludera i undervisningen, samt varför. Vi vill även samla in din lektionsplanering eller 

om möjligt få göra en intervju angående lektionen som kommer observeras. 

  

All data som samlas in för vår studie kommer vara konfidentiell, vilket innebär att allt 

material kommer endast vara tillgängligt för oss som gör studien, samt vår handledare 

och examinator. Skolan, lärare och barnen kommer avidentifieras. Att delta i studien är 

helt frivillig men vi kommer behöva ditt medgivande, därför önskar vi att du tar 

ställning till ditt deltagande och lämna lappen till oss. 

  

Har du frågor eller funderingar kan du höra dig till oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar, Isabell Fredriksson & Mikael Gardell. 

  

Isabells mail: if222cq@student.lnu.se 

Mikaels mail: mg222uy@student.lnu.se 

Handledare: Berit Roos Johansson 

Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 

  

  

  

  

Samtycke för __________________________________________________ Jag 

samtycker till att material från intervjun där jag deltar får användas enligt ovan. 

  



  
 

II 

9.2 Bilaga B - Missivbrev elever  
 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter som läser vårt sista år i lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. 

Vi skriver just nu ett självständigt arbete som handlar om sambandet mellan digitala 

verktyg och de matematiska förmågorna. 

  

För att kunna synliggöra vilken roll digitala verktyg har i undervisningen är vi 

intresserade av att observera några matematiklektioner. Fokus kommer främst att vara 

på vilka digitala verktyg läraren väljer att inkludera i undervisningen och varför. För 

elevernas del kommer det vara helt vanliga matematiklektioner. 

  

All data som samlas in för vår studie kommer vara konfidentiell vilket innebär att allt 

material kommer endast vara tillgängligt för oss som gör studien, samt vår handledare 

och examinator. Skolan, lärare och barnen kommer att avidentifieras. 

  

Ett medgivande från vårdnadshavare kommer behövas. Det är helt frivilligt att delta i 

vår studie och därför önskar vi att ni tar ställning om ert barns deltagande. När ni har 

tagit ställning, vänligen lämna in lappen till er klassföreståndare. 

  

Har du/ni frågor eller funderingar kan du/ni höra av er till oss eller vår handledare. 

  

Med vänliga hälsningar, Isabell Fredriksson & Mikael Gardell 

  

Isabells mail: if222cq@student.lnu.se 

Mikaels mail: mg222uy@student.lnu.se 

Handledare: Berit Roos Johansson 

Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 

  

Samtycke för ________________________________________________ 

  

Jag/Vi samtycker till att material från observationer av lektionstillfällen där mitt/vårt 

barn deltar får användas enligt ovan.                               Ja [    ] Nej [ ] 

  

Vårdnadshavares underskrift: 

  

____________________________________________________ 
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9.3 Bilaga C - Intervjuguide  
Intervjufrågor till läraren. 
  

Gick lektionen som du hade tänkt dig? 

  

Vilka digitala verktyg/spel används i lektionen? 

  

Vad är syftet med lektionen? 

  

Varför valde du just dem digitala verktygen? 

  

Vad var målet för lektionen? 

  

Vilka förmågor fick eleverna träna på? 

  

På vilket sätt fick eleverna möjlighet att träna på förmågorna med hjälp av verktyget? 

  
  



  
 

IV 

9.4 Bilaga D - Observationsschema  
 

 

Observationsschema 

Lärare 1 Förmågor Digitala 

verktyg 

Instruktioner 

Lektion 1 Begrepp: 

Kommunikation: 

Problemlösning: 

Metod: 

Resonemang: 

  

Kommentarer: 

  

  

    

Lektion 2 Begrepp: 

Kommunikation: 

Problemlösning: 

Metod: 

Resonemang: 

  

Kommentarer: 
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