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Flera undersökningar visar att det är ovanligt att lärare i svenska skolor använder sig av datorer i 

matematikundervisningen, trots att detta är vanligt i många delar av världen. Syftet med den här 

studien är att undersöka vad datorer i undervisningen innebär för matematikundervisningen på 

gymnasiet. Studien utgår från följande frågeställningar: 

- Vad används datorer till i matematikundervisningen? 

- Vilka konsekvenser leder användandet av datorer till i matematikundervisningen? 

För att ta reda på vad datoranvändning innebär för matematikundervisningen har kvalitativa inter-

vjuer genomförts med sex gymnasielärare i matematik. Samtliga lärare använder sig av någon form 

av datorstöd i matematikundervisningen.  

Resultatet av undersökningen visar att datoranvändning leder till att matematikundervisningen 

varieras genom nya arbetssätt, att eleverna tycker att undervisningen är roligare och att de arbetar 

mer plikttroget. Dessutom medför datorer att nya former av undervisningsmaterial kan skapas. De 

dynamiska programmen är i dagsläget nyckeln till att datorer används i matematikundervisningen. 

Lärarna använder framförallt datorer för att förbättra sina egna lektionsgenomgångar med hjälp av 

de dynamiska programmens möjligheter att visualisera. De dynamiska programmen möjligheter att 

interagera medför dessutom att lärarna kan låta eleverna arbeta med undersökande matematik i 

form av laborationer med datorn. Datoranvändningen i matematikundervisningen handlar dock 

inte bara om dynamiska program. Även enklare verktyg används i undervisningen, till exempel 

verktyg för kommunikation mellan lärare och elever. 
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1 Inledning 

Skolvärlden är för närvarande inne i en stor förändringsprocess. En del av denna process är de nya läro-

planerna som trädde i kraft under hösten 2011. En annan del av förändringsprocessen är att allt fler kom-

muner väljer att satsa på en-till-en, det vill säga att alla elever utrustas med en egen laptop. I dagsläget ver-

kar det bara vara en tidsfråga innan de så kallade en-till-en-satsningarna har slagit igenom i alla skolor. In-

förandet av fler datorer innebär stora möjligheter att utveckla undervisningen, framförallt inom ämnet 

matematik som är ett krisdrabbat ämne. De svenska elevernas matematikkunskaper blir nämligen allt 

sämre. Enligt PISA-undersökningen för 2009 (en studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap och jämför de 34 OECD-ländernas 1  resultat) konstaterar Skolverket 

(2010b) att svenska 15-åringars resultat i matematik har försämrats. I PISA 2003 presterade svenska elever 

över OECD-genomsnittet medan de 2009 presterade på en genomsnittlig nivå. Dessutom konstaterar 

Skolverket (2011a) att hela 19,3 procent av eleverna i årskurs nio inte klarade det nationella provet i ma-

tematik 2011. Det är den högsta siffran sedan man började mätningarna 2003. Motsvarande siffra låg då 

på 9,2 procent. 

Hur kan då tillgången på datorer påverka undervisningen? Blir undervisningen bättre med datorer? Det 

finns en del utvärderingar och rapporter om en-till-en-projekt som talar om flera positiva effekter av ett 

generellt ökat datoranvändande i skolan. Men hur går det för ett traditionsbundet ämne som matematik? 

Kan införandet av fler datorer i klassrummen bidra till en förändrad och framförallt förbättrad matema-

tikundervisning?  

Flera studier visar att svenska matematiklärare inte använder datorer speciellt mycket i undervisningen, 

trots att datoranvändning i matematikundervisningen är helt naturlig i många delar av världen. Det skulle 

därför vara intressant att studera vilken roll datorn spelar hos lärare som faktiskt använder sig av datorer i 

matematikundervisningen. Den här studien avser att undersöka hur datoranvändningen ser ut hos mate-

matiklärare som använder datorer i undervisningen samt hur användningen av datorer påverkar undervis-

ningen. Min förhoppning är att undersökningen ska vara av intresse för såväl lärare som lärarstuderande 

och i övrigt alla som är intresserade av hur datorer kan användas i matematikundervisningen och hur an-

vändningen påverkar undervisningen. 

 

 

                                                      

1   OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) innefattar följande 34 länder: Australien, 
Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, 
Luxemburg, México, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. (OECD, 2011) 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt förklaras några begrepp som är viktiga för undersökningen, dessutom granskas styrdoku-

menten utifrån undersökningens syfte. Vidare ges en kortfattad beskrivning av datoranvändning i den 

svenska skolan i allmänhet och i matematikundervisningen i synnerhet. Tidigare forskning som rör dator-

stöd i matematikundervisningen tas också upp.  

2.1 Begrepp 

I denna undersökning använder jag mig av Dahlands (1998) definition av begreppet datorstöd. Enligt 

Dahland ”innebär datorstöd att datorn används som pedagogiskt hjälpmedel för läraren i undervisningen 

och eleven i studierna” (Dahland, 1998, s. 140). Vidare anser Dahland att datorstöd kan innefatta allt från 

drill av minneskunskap till begreppsträning och problemlösning och att datorstöd förutsätter att man an-

vänder en kombination av dator och datorprogram som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.  

Dynamiska program (underförstått dynamiska matematikprogram) är ett annat begrepp som används fre-

kvent i undersökningen. Hals (2010) definierar dynamiska program som ”matematisk programvare der 

forbindelsen mellom et algebraisk uttykk og den tilhørende grafiske representasjonen fungerer begge veier. 

En forandring av den ene fører da til en umiddelbar oppjustering av den andre representasjonen.” (s. 2) 

Mehanovic (2011) förklarar samma begrepp utförligare. Dynamiska program innebär att användaren kan 

interagera med programmet och få omedelbar feedback. Användaren styr programmet genom förpro-

grammerade kommandon och skapar därigenom olika matematiska konstruktioner. Dynamiska program 

länkar samman olika objekt så att en ändring av en egenskap hos det ena objektet leder till att alla länkade 

objekt automatiskt ändras därefter. Om man till exempel drar i en kurva med hjälp av muspekaren så änd-

ras automatiskt det algebraiska uttryck som är kopplat till kurvan. Programmen kan alltså dynamiskt visua-

lisera olika matematiska konstruktioner (Mehanovic, 2011). 

2.2 Datorer i styrdokument och läroplaner 

I Skolverkets (2011b) ämnesplaner för matematik som gäller i den nya gymnasieskolan, Gy2011, står föl-

jande att läsa under rubriken ämnets syfte ”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att ut-

veckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma 

inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 2011b, s. 1). Ett av målen för problemlösningsdelen är att eleven lär 

sig ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.” 

(Skolverket , 2011b, s. 3). För betyget E finns dessutom följande kunskapskrav ”I arbetet hanterar eleven 

några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både 

utan och med digitala och andra praxisnära verktyg” (Skolverket, 2011b, s. 3).  

Det står inte explicit i Gy2011 att just datorer eller miniräknare ska användas. Båda verktygen ingår alltså i 

beteckningen digitala verktyg och medier.  
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2.3 Datorsatsningen i skolorna 

På 1970-talet infördes de första datorerna i de svenska skolorna. Det var dock först på 1980-talet som da-

torer på allvar började användas som pedagogisk resurs i skolan. Sedan införandet av de första datorerna 

har en mängd olika projekt och satsningar genomförts för att utveckla användandet av datorer som peda-

gogiskt hjälpmedel i undervisningen (Farkell-Bååthe, 2000). I Viksjöprojektet som varade under 1984-1986 

undersöktes och prövades olika matematikprogram för högstadiet. Dahlin (refererad i Farkell-Bååthe, 

2000 & Lindh, 1997) menar att det bland annat är viktigt att program för skolbruk är lätta att använda, har 

klara instruktioner, är interaktiva och tillför undervisningen något som inte lika gärna kan göras utan dator.  

Under ett projekt vid Rönnowska gymnasieskola 1988-1992 kom Lindh (1997) fram till att datorer bidrar 

till en bra pedagogisk miljö och därför bör användas i undervisningen. Han ansåg dock att det inte får bli 

ett självändamål i sig att datorisera skolan. I undersökningen framkom att elevernas intresse för skolarbetet 

ökade i och med användandet av datorer i undervisningen och att de svagpresterande eleverna gynnades 

mest av datorstöd. Ytterligare kom Lindh fram till att lärares rädsla för datortekniken och bristande tilltro 

till datorstödd undervisning utgör en bromskloss för utvecklingen av datoranvändning i undervisningen.     

Under 1990-talet gjordes stora satsningar för att öka datortätheten i de svenska skolorna. Antalet datorer i 

de kommunala gymnasieskolorna ökade från ca 24 000 år 1993 till över 72 000 år 2001. Detta innebar att 

datortätheten ökade från en dator på 11 elever till en dator på 4,2 elever. Datortätheten för gymnasielärar-

na ökade under samma tid från en dator på 7 lärare till en dator på 1,2 lärare. Allt fler datorer återfanns 

också i klassrummen istället för i datasalar (Skolverket, 2001). 2009 utkom Skolverket med en ny rapport 

kring datoranvändning i de svenska skolorna. I de kommunala gymnasieskolorna hade datortätheten ökat 

ytterligare till en dator på 2,5 elever. Datortätheten i de fristående gymnasieskolorna var ännu högre, det 

gick där en dator på 1,6 elever (Skolverket, 2009).  

När det gäller införandet av en-till-en är USA föregångslandet. Där gjordes den första stora satsningen av 

Microsoft under mitten av 1990-talet. Sedan dess har antalet datorer i de amerikanska skolorna ökat dra-

matiskt (Hallerström & Tallvid, 2008). I Sverige gjordes det första försöket med en dator per elev under 

slutet av 1990-talet i en grundskola. Undervisningen individualiserades och eleverna släpptes fria för att 

själva söka kunskap på internet. Projektet föll dock inte speciellt väl ut och Naeslund (2001) kom fram till 

att det inte var ett system att satsa vidare på eftersom det var dyrt i förhållande till vad man fick ut av det. 

Kunskapsmässigt syntes ingen förbättring men elevernas motivation ökade i och med datoranvändningen. 

Naeslund ansåg att den bästa lösningen skulle vara att varje klass hade omkring fem datorer. Det skulle 

innebära mer levande undervisning och möjligheter att variera pedagogiken till ett rimligt pris. 

Under 2007-2010 genomfördes ett nytt försöksprojekt med en-till-en på två högstadieskolor i Falkenberg 

(Hallerström & Tallvid, 2008). Fler sådana projekt har sedan genomförts runt om i landet och allt fler sko-
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lor har under 2000-talet valt att satsa på konceptet med en dator per elev. Enligt Datorn i utbildningen 

(2011) har i dagsläget hela 179 kommuner i Sverige helt eller delvis valt att satsa på en-till-en. 

2.4 Datoranvändning i matematikundervisningen 

Dahland (1998) uttrycker att en viktig förutsättning för ett systematiskt användande av datorer i matema-

tikundervisningen är att det finns tillgång till datorer i klassrummet. Trots den positiva utvecklingen av 

datortätheten i de svenska gymnasieskolorna är det fortfarande mycket ovanligt att eleverna använder sig 

av datorer i matematikundervisningen. Endast 2-3 procent av eleverna i högstadiet och gymnasieskolan 

anger att de ofta använder datorer under matematiklektionerna medan över 90 procent anger att de sällan 

eller aldrig använder datorer då (Skolverket, 2010a).  

Engstöm (2006) konstaterar att det i många delar av världen är helt naturligt att använda dynamiska pro-

gram i matematikundervisningen men att undervisningen av någon anledning nästan stått still i Sverige.   

Under en-till-en-projektet i Falkenberg kom Tallvid och Hallerström (2009) fram till att matematik är det 

teoretiska ämne där datorstöd används minst. Tallvid och Hallerström konstaterar att detta dessutom 

stämmer överens med de internationella forskningsresultat som de studerat. Matematiklärare verkar ha 

svårt att se behovet av en dator per elev och eleverna å sin sida verkar inte heller se några konstigheter i att 

datorn knappt används i matematikundervisningen. Både lärare och elever ser fortfarande matematikbo-

ken som det centrala undervisningsmomentet i matematikundervisningen (Tallvid & Hallerström, 2009).  

Dahland (1993) anser att svårigheterna för datorstöd att slå igenom i matematikundervisningen kan hänga 

samman med att matematik är ett traditionsbundet ämne som genomförts på liknande sätt under lång tid. 

Mehanovic (2011) menar att en annan orsak kan vara att det i Sverige inte finns något krav på att datorer 

ska användas i matematikundervisningen. Dessutom är det inte är tillåtet att använda datorer på de nation-

ella proven, miniräknare är det enda tillåtna hjälpmedlet. Lärarna prioriterar att arbeta med de metoder 

som efterfrågas på det nationella provet och därför är det viktigt att datorer får användas på de nationella 

proven för att användningen av datorstöd i matematikundervisningen ska slå igenom (Mehanovic, 2011).  

2.5 Datorprogram för matematikundervisning 

Lingefjärd och Holmquist (2001) konstaterar att det är stor skillnad på olika typer av matematiska dator-

program. Drillprogram, till exempel Cheops pyramid och Mattemysteriet, är ofta framtagna för ett speciellt 

matematikområde, till exempel procenträkning eller räta linjen och är ofta utformade som sagor eller be-

rättelser. En annan typ av program är dynamiska program, till exempel Geogebra och TI-Nspire. De dyna-

miska programmen är flexibla och kräver mer av sin användare. Ofta måste användaren känna till en viss 

syntax, det vill säga ett visst språk och speciella regler, för att kunna använda programmen och ju mer man 

känner till av syntaxen desto mer kan man få ut av programmet (Lingefjärd & Holmquist, 2001).  
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Geogebra är ett gratis dynamiskt program som finns att ladda ner på internet. Den första versionen av 

programmet blev tillgängligt 2002 och översattes till svenska vintern 2007/2008 (Hals, 2010). Fahlberg-

Stojanovska och Stojanovski (2009) är positiva till användningen av Geogebra och anser att programmet 

ger eleverna möjlighet att utforska matematiken både i skolan och hemma. De menar att användningsom-

rådet för programmet är stort och poängterar fördelarna med att programmet är gratis och lätt att an-

vända. Att användarvänlighet är ett viktigt kriterium för att använda ett program i undervisningen anser 

även Dahlin (refererad i Farkell-Bååthe, 2000 & Lindh, 1997), Masson (1999) och Farkell-Bååthe (2000).  

Introduktionen av ett dynamiskt program i undervisningen innebär en komplex och tidskrävande process 

för både lärare och elever. De problem som uppstår kan handla om att läraren inte behärskar programva-

ran, att läraren inte är medveten om hur den kan användas för att utveckla elevernas lärande eller att lära-

ren inte är medveten om den komplexitet som teknikbaserad inlärning innebär. Problemen kan hindra 

lärarna från att utnyttja de dynamiska programmens fulla didaktiska potential (Mehanovic, 2011). Dahland 

(1998) menar att lärare ofta är positiva till datorer i undervisningen men att de tvekar när de själva inte 

behärskar programvaran. Han hävdar därför, precis som Engström (2006), Farkell-Bååthe (2000), Hals 

(2010), Mehanovic (2011) och Tallvid (2010) att en viktig förutsättning för att kunna använda datorstöd i 

matematikundervisningen är att läraren tekniskt och metodiskt behärskar de datorprogram som ska an-

vändas i undervisningen samt har kunskap om programmens didaktiska potential. För att lyckas med da-

torstödd undervisning anser de därför att det är viktigt att lärarna får kontinuerlig utbildning kring datorer 

som pedagogiskt hjälpmedel och ges stöd och resurser för att utveckla sin kompetens rörande dynamiska 

program och dess didaktiska möjligheter. Tallvid (2010) menar att den tekniska och pedagogiska fortbild-

ningen av lärarna är den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med det nya undervisningssättet.  

En undersökning visar att 68 procent av de norska gymnasielärarna använder Geogebra i undervisningen 

medan bara 4 procent av de svenska gymnasielärarna använder programmet (Hals, 2010). Hals menar 

dock att resultatet kan ha påverkats av att undersökningen i Sverige genomfördes 2008 medan undersök-

ningen i Norge genomfördes 2010. Lingefjärd och Jönsson (2010) anser att en förklaring till att fler norska 

lärare använder Geogebra är att de, till skillnad från många svenska lärare, får ämnesinriktad fortbildning 

där de får tillfälle att pröva ny teknik och nya metoder.  

Flera forskare anser att dynamiska program öppnar upp för ett undersökande och experimenterande ar-

betssätt och alltså skapar miljöer där eleverna själva kan undersöka, upptäcka och generalisera matematiska 

samband och begrepp istället för att få dem berättade för sig (Ekstig, 1999; Engström, 2006; Mehanovic, 

2011; Tengstrand, 1999). Dynamiska program ger eleverna möjlighet att konstruera ny kunskap genom 

egna undersökningar och därmed tillägna sig kunskap ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Ett konstruktiv-

istiskt förhållningssätt till kunskap innebär att eleverna själva måste konstruera sin kunskap, istället för att 

vara passiva mottagare av information. Elevernas egen aktivitet är alltså central för inlärningen. Undersö-

kande matematik skapar möjligheter för eleverna att själva konstruera sin kunskap (Engström, 2006).  
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Flera forskare anser att det är viktigt att lärarnas problemformuleringar utnyttjar de dynamiska program-

mens potential och möjligheter och att valet av exempel och arbetsuppgifter är viktigt för arbetet med da-

torer (Ekstig, 1999; Engström, 2006; Mehanovic, 2011; Tengstrand, 1999). 

Rätt valda exempel kan skapa behov av bevis för att förstå sammanhang, behov av att bygga 

upp teorier för att få överskådlighet och förklara samband. Valet av exempel är viktigt. (Tengs-

trand, 1999, s.131)  

Hals (2010) undersökning visar att lärarna använder Geogebra mer än eleverna i undervisningen och att 

bara 25 procent av lärarna har ändrat sin undervisningsform och typen av uppgifter som eleverna arbetar 

med sedan de börjat använda sig av dynamiska program i undervisningen. De som ändrat uppgifternas 

struktur använder sig av mer utforskande och krävande uppgifter. Lärarna anser att dynamiska program är 

speciellt bra för utforskande aktiviteter och bidrar till att öka elevernas matematiska förståelse.  

Engström (2006) anser att dynamiska program är särskilt lämpliga inom funktionslära och geometri. Det 

tycker även Dahland (1998) som också anser att datoranvändningen är nyttig inom statistik. Vidare kon-

staterar Ekstig (1999) att eleverna inte får bli för beroende av räknehjälpmedel. De enkla uppgifterna 

måste eleverna fortfarande klara för hand. Hon menar att det är själva balansen mellan datorbaserat arbete 

och handräknande som är nyckeln till att uppnå största möjliga förståelse hos eleverna.  

Másson (1999) anser att datorer kan komplettera lärare och böcker bra eftersom de medför möjligheter att 

visa rörliga bilder, ger tillgång till tredimensionell grafik, skapar möjligheter att interagera och experimen-

tera samt ökar möjligheterna att använda sig av mer realistiska uppgifter. Mehanovic (2011) menar att en 

av fördelarna med dynamiska program är att lärarna kan skapa interaktiva dynamiska arbetsblad som ele-

verna sedan enkelt kan arbeta med och titta på, trots att de inte känner till hur programmet fungerar. 

2.6 Resultat av datorstödd undervisning 

Det är lite osäkert vad införandet av en dator per elev innebär för elevernas kunskapsutveckling eftersom 

det inte finns så mycket studier om detta. Enligt Tallvid (2010) anser både lärarna och eleverna på sko-

lorna i Falkenberg att eleverna höjt sina betyg och uppnått bättre resultat sedan införandet av en dator per 

elev. Lärarna menar att det framförallt är de högpresterande eleverna samt de elever som tidigare haft 

problem med skolarbetet som förbättrat sina resultat och prestationer mest. När man tittar på det genom-

snittliga meritvärdet2 för eleverna i årskurs nio kan man dock konstatera att de sjunkit på de båda skolorna 

för varje år som projektet varit. Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån det underlaget i och med 

att det är nya elever som betygssätts varje år. 

                                                      

2 Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i elevens grundskolebetyg. Saknar eleven betyg i ett ämne ger det 0 
poäng, ett G ger 10 poäng, ett VG 15 poäng och ett MVG 20 poäng. Således kan man som högst få 320 poäng, om 
man har MVG i 16 ämnen. 
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Hallerström och Tallvids (2008) forskning samt deras studier av annan nationell och internationell forsk-

ning visar att datorn är ett bra hjälpmedel för organisation och kommunikation samt möjliggör mer varie-

rad undervisning. Lärarna anser att det är en stor fördel att eleverna alltid har tillgång till arbetsuppgifter 

och att man därmed slipper använda lösblad som ofta har en förmåga att försvinna. Lärarna upplever 

också att eleverna är mer motiverade och tycker att undervisningen är roligare med datorer. Dahlands 

(1998) forskning visar också att eleverna tycker att undervisningen är roligare med datorer. Dessutom visar 

undersökningen att användningen av datorer har lett till ökad förståelse hos eleverna. Mehanovics (2011) 

studie visar att elever tycker att det är positivt att dynamiska program ger dem möjlighet att se och lära sig 

matematik på ett nytt sätt. Dessutom upplever eleverna att datorns möjligheter att visualisera är positivt 

för deras inlärning.  

Farkell-Bååthe (2000) konstaterar att det inte finns några entydiga resultat när det gäller datorernas an-

vändbarhet och att många forskningsresultat om datorstöd i matematikundervisningen är motsägelsefulla. 

Dessutom anser hon att flera undersökningar är dåligt redovisade, vilket medför minskad tillförlitlighet. 

Trots detta menar hon att många lärare är överens om att datorer ska användas i undervisningen för att 

variera undervisningen och underlätta kommunikation och skrivande. Även Lindh (1997) anser att det är 

svårt att mäta eventuella kunskapseffekter av datorstödd undervisning. Han kommenterar att undersök-

ningar som visar att datorstödd undervisning ger positiva resultat ofta utsätts för kritik för bristfälliga 

mätmetoder. Lindhs egen undersökning visar dock att matematiska drillprogram kan medföra ökade kun-

skaper, framförallt hos svagpresterande elever. 

En internationell metaanalysstudie av 46 vetenskapliga studier visar att datorstödd matematikundervisning 

generellt sett ökar elevers prestationer i matematik. Studien visar att de flesta eleverna uppnår bättre resul-

tat med hjälp av datorstöd men att elever med särskilda behov är de som förbättrar sina resultat mest. 

Forskarna konstaterar att effekten av datorstödd undervisning är högre om den kombineras med ett kon-

struktivistiskt förhållningssätt till inlärning jämfört med traditionell undervisning (Li & Ma, 2010). 

En studie genomförd på högstadieskolor i Massachusetts jämför elevresultat för skolor som har infört en-

till-en med skolor utan. Studien visar att elevernas engagemang och motivation har ökat kraftigt sedan in-

förandet av en dator per elev. Under utvärderingsperioden som varade från 2006 till 2008, förbättrade 

både experimentgruppen och kontrollgruppen kontinuerligt sina matematikresultat. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan de båda gruppernas utveckling och därför inga belägg för att eleverna med till-

gång till datorer skulle ha ökat sina kunskaper mer. Undersökningen visar dock att de elever i sjunde och 

åttonde klass som använde sig mycket av datorn i matematikundervisningen presterade bättre än de elever 

som hade tillgång till datorer men inte använde dem så ofta (Bebell & Kay, 2010).  

Forgasz (2003) diskuterar kring det faktum att många tror att datoranvändning leder till förbättrad inlär-

ning trots att det inte finns så mycket forskning i ämnet. I sin studie kommer Forgasz fram till att högsta-
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die- och gymnasielärare i högre grad (60 %) än motsvarande elever (30 %) tror att datorstöd i matematik-

undervisningen leder till ökad matematisk förståelse. Några anledningar till att eleverna ogillade datorer i 

undervisningen var att de ansåg att de lärde sig precis lika bra utan datorn, att de inte förstod hur de skulle 

få datorn att göra det på rätt sätt, att de tyckte att det var lättare att göra det för hand eller att datorn 

gjorde allt och man inte behövde tänka och därför inte lärde sig något (Forgasz, 2003). 

Under besök på flera skolor i Kalifornien studerade Farkell-Bååthe (2000) hur datorstöd användes i ameri-

kanska skolor. Det visade sig att de amerikanska elevernas motivation och intresse för matematik var stort 

när de arbetade vid datorn och att eleverna, enligt lärarna, presterade bättre. Farkell-Bååthe genomförde 

sedan under åren 1993-1996 en longitudinell studie av datorstöd i matematik på mellanstadiet och högsta-

diet i Sverige. Hon jämförde resultaten för elever som undervisats med hjälp av datorstöd med elever som 

inte hade tillgång till datorstöd i matematikundervisningen och konstaterade att de elever som hade till-

gång till datorstöd hade signifikant bättre resultat jämfört med de elever som inte hade det. Dessutom var 

både elever och lärare positivt inställda till datorer som pedagogisk inlärningsresurs. Vidare visade studien 

att det sociala klimatet hade förbättrats i experimentklasserna och att eleverna var vänligare och hjälp-

sammare. Resultatet av hennes undersökning om datorn som pedagogiskt verktyg i matematikundervis-

ningen var positivt men hon anser att det är viktigt att lärare ständigt bedömer när och för vilka elever det 

är lämpligt att använda sig av datorstöd (Farkell-Bååthe, 2000).  

2.7 Sammanfattning 

Sedan de första datorerna infördes i de svenska skolorna på 1970-talet har antalet datorer i skolorna ökat 

dramatiskt. Trots att det i dagsläget är relativt vanligt att gymnasieelever har tillgång till en egen dator i 

undervisningen är det fortfarande ovanligt att eleverna använder sig av datorer i matematikundervisningen 

(Dahland, 1998; Engström, 2006; Mehanovic, 2011; Skolverket, 2010a; Tallerström & Hallvid, 2009). Till 

exempel använder endast 4 procent av de svenska gymnasielärarna i matematik, jämfört med 68 procent 

av de norska, det dynamiska programmet Geogebra (Hals, 2010). Detta trots att programmet finns att 

tillgå gratis på internet och enligt Fahlberg-Stojanovska och Stojanovski (2009) är mycket användarvänligt.  

Dynamiska program medför möjligheter att visualisera och öppnar upp för undersökande arbetssätt där 

eleverna själva får upptäcka matematiska samband. Det är viktigt att lärarna formulerar bra uppgifter, så 

att de dynamiska programmens didaktiska potential utnyttjas (Ekstig, 1999; Engström, 2006; Mehanovic, 

2011; Tengstrand, 1999). För att lyckas med datorstödd undervisning är det viktigt att lärarna får utbild-

ning så att de tekniskt, metodiskt och didaktiskt behärskar programmen som används i undervisningen 

(Dahland, 1998; Engström, 2006; Farkell-Bååthe, 2000; Hals, 2010; Mehanovic, 2011; Tallvid, 2010).  

Det är relativt osäkert vad användningen av datorstöd i matematik innebär för eleverna resultat eftersom 

det är svårt att mäta eventuella kunskapseffekter av datorstödd undervisning. Det finns både studier som 

visar på positiva effekter och studier som inte visar någon direkt resultatmässig skillnad, dessutom är 
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många studier bristfälliga redovisade (Farkell-Bååthe, 2000). De flesta studierna visar dock att datorstöd i 

matematikundervisningen leder till att elevernas engagemang, motivation och intresse för matematik ökar 

(Bebell and Kay, 2010, Dahland, 1998, Farkell-Bååthe, 2000; Hallerström och Tallvid, 2008; Lindh, 1997). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande finns ingen gräns för hur mycket människan kan lära och utveck-

las, eftersom människan agerar och lär med hjälp av intellektuella och fysiska redskap. Ny teknik och nya 

redskap flyttar gränserna för människans intellektuella och praktiska förmåga, vilket leder till att förutsätt-

ningarna för lärande hela tiden förändras. Kunskap och lärande handlar inte längre om att memorera och 

lära sig utantill, det handlar mer och mer om att lära sig behärska de tekniska redskap som hjälper oss att 

lagra kunskaper och ta fram dem när vi behöver dem. Att behärska olika redskap är centralt i ett sociokul-

turellt perspektiv på lärande och utveckling (Säljö, 2000). 

En uppenbar konsekvens av den nya utvecklingen är att lärande i stor utsträckning kommer att 

handla om att lära sig behärska den nya tekniken i dess olika användningsformer. Tekniken för 

kommunikation blir i sig i ökande utsträckning föremål för lärande; formen blir innehåll. (Säljö, 

2000, s. 241) 

Enligt Säljö (2000) innebär den nya tekniken ökad informationstillgång och nya möjligheter till kommuni-

kation mellan människor. Dessutom innehåller den flera redskap och komponenter som kan stödja lä-

rande. Den nya tekniken innefattar också helt nya komponenter som är intressanta ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Dessa komponenter innebär nya möjligheter att interagera, visualisera och simulera. 

Det går att interagera med en dator genom att ge den kommandon och genom att den själv tar vissa initiativ 

till kommunikation. Detta har till exempel spelindustrin tagit vara på men det finns även program som är 

avsedda för undervisning som är uppbyggda på samma sätt. Med hjälp av datorer går det också att visuali-

sera saker på ett dynamiskt sätt som tidigare varit omöjligt. En dynamisk visualisering kan till exempel visa 

hur ”förändringar i ett värde påverkar kurvan för en matematisk funktion” (Säljö, 2000, s. 246). Datorer 

medför också möjligheter att simulera verkligheten och använda detta för att till exempel laborera, experi-

mentera eller att öva på verkliga situationer med hjälp av verklighetstrogna simuleringsprogram.  

Språk och kommunikation är enligt Säljö (2000) centrala delar för att skapa och kommunicera kunskap i 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande. ”Att lära sig att kommunicera är därför att bli en sociokulturell 

varelse. Vår utveckling – emotionella, kognitiva, kommunikativa, sociala – sker inom ramen för de interak-

tiva förutsättningar och utmaningar som omgivningen tillhandahåller.” (Säljö, 2000, s. 88)  

Säljö (2000) refererar till Vygotskys tankar om lärande. Vygotsky menar att människan ständigt befinner 

sig under utveckling och att lärande sker i samspel med omgivningen. Han införde också begreppet prox-

imal utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är den kunskap en individ kan tillägna sig genom 

yttre hjälp från till exempel en lärare, kamrat eller ett verktyg. Engström (2006) menar att användningen av 

dynamiska matematikprogram kan leda till att eleven uppnår en ny del i utvecklingszonen. Eleven kan till 

exempel ställas inför en utmanande uppgift i en framförvarande zon eller lämnas att själv utforska mate-

matiken och upptäcka samband. Omgivningen är viktig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och da-
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torn blir, vid sidan av läraren och de andra eleverna, en ny social partner som har betydelse för elevernas 

inlärning (Engström, 2006).  

Till exempel kan ett problem formuleras i en framförvarande zon och representerar därigenom 

en utmaning. Om läraren inte begränsar elevens lärande genom att endast lära ut specifika för-

utbestämda fakta utan ger eleven möjlighet att själv utforska, upptäcka och generalisera, så ut-

vecklar eleven därigenom en större del av sin möjliga utvecklingszon. (Engström, 2006, s. 81) 

Enligt Säljö (2000) är synen på lärande i dagsläget föremål för en omfattande diskussion i och med att den 

nya tekniken bygger in allt mer av våra kunskaper i redskap och system. Miniräknare och datorer hjälper 

oss med svåra beräkningar och nästan all information finns att tillgå på internet.  

… de möjligheter till interaktivitet som finns i datorn, möjligheterna till kommunikation och 

tillgången till information, utgör det första allvarliga hotet mot den traditionella klassrumsinter-

aktionen som vi känt den i tusentals år. Med datorn som redskap i klassrummet tycks flera av 

de grundläggande spelreglerna för hur man kommunicerar ändras. (Säljö, 2000, s. 246) 

I det nya informationssamhället håller den traditionella formen för undervisning på att förlora sin ställning 

och lärarens roll som auktoritär kunskapsförmedlare förändras alltmer. Det handlar för elevernas del mer 

om att skapa än att reproducera kunskap och läraren är mer av en handledare. Många delar av denna ut-

veckling utgör stöd för det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2000).  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad datorer i undervisningen innebär för matematikundervis-

ningen på gymnasiet. För att kunna besvara syftet används följande frågeställningar: 

Vad används datorer till i matematikundervisningen? 

Vilka konsekvenser leder användandet av datorer till i matematikundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen. Här presenteras vilken metod som använts 

för undersökningen, vilket urval som legat till grund för resultatet, hur undersökningen genomförts och 

analyserats samt vilken teoretisk utgångspunkt som undersökningen utgår från.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med den här studien är att undersöka vad datorer i undervisningen innebär för matematikundervis-

ningen på gymnasiet. För studien har kvalitativa intervjuer valts som underlag. Kvalitativa intervjuer inne-

bär enligt Trost (1997) att man ställer enkla frågor som man får innehållsrika och komplexa svar på. Kvale 

(1997) anser att kvalitativa intervjuer inte har som mål att kvantifiera data utan att skapa förståelse och 

tolkning, vilket också är syftet med undersökningen. Jag har valt att göra enskilda intervjuer eftersom man 

bör undvika att intervjua flera personer samtidigt om det är möjligt, då de intervjuade kan påverka 

varandra och de tystlåtna inte kommer till tals (Trost, 1997). Enskilda intervjuer passar också bra till syftet 

med undersökningen eftersom jag vill komma åt olika sätt att använda datorer i matematikundervisningen.  

5.2 Urval 

Underlaget för undersökningen består av kvalitativa intervjuer med sex matematiklärare på gymnasiet. 

Samtliga lärare har komplett lärarutbildning. I samband med kvalitativa intervjuer är det enligt Trost 

(1997) vanligen inte intressant med ett statistiskt representativt urval. Det är istället intressant att hitta va-

riation inom en given ram. Ramen för den här undersökningen innebär att endast lärare som använder sig 

av datorer i matematikundervisningen och dessutom arbetar på en skola där alla elever har tillgång till en 

egen dator, varit av intresse för undersökningen. För att hitta variation inom den givna ramen har lärare 

från tre olika gymnasieskolor intervjuats. 

Att just dessa sex lärare använder sig av datorer i matematikundervisningen har tagits reda på via person-

liga kontakter samt information från internet. En utgångspunkt har varit att lärarna måste finnas geogra-

fiskt tillgängliga. Detta skulle enligt (Bryman, 2002) kunna betecknas som ett bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menar Bryman att urvalet bygger på lättillgänglighet för forskaren. I valet av vilka lä-

rare som skulle intervjuas har avsikten inte varit att jämföra äldre lärare med yngre, manliga med kvinnliga, 

eller erfarna med mer oerfarna. Det viktigaste har varit att lärarna aktivt använder sig av datorer i matema-

tikundervisningen. Det har ändå slumpat sig så att det blivit en bra spridning när det gäller ålder, kön och 

erfarenhet, vilket kan vara bra att känna till för att sätta resultaten i ett sammanhang. 

5.3 Genomförande 

Av de sex lärarna tillfrågades tre stycken personligen medan de andra tre av praktiska skäl kontaktades via 

mail. Enligt Trosts (1997) rekommendationer presenterade jag vid den första kontakten kort vem jag är, 
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varför jag gör den här undersökningen, vad den handlar om och varför det skulle vara intressant att inter-

vjua just dem. Samtliga kontaktade lärare accepterade att medverka i undersökningen. 

Innan intervjuerna genomfördes diskuterade jag min intervjuguide (se bilaga) med en matematiklärare på 

gymnasiet. Detta ledde till att några frågor förtydligades. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö på lä-

rarnas egna skolor för att de skulle känna sig bekväma och avslappnade. Enligt Trost (1997) är det viktigt 

att intervjuer genomförs i en ostörd och trygg miljö för att få bästa resultat. Efter godkännande från re-

spondenterna, användes ljudinspelning under intervjuerna. Bryman (2002) anser att kvalitativa intervjuer 

bör spelas in för att sedan transkriberas. Detta för att samtalet ska flyta på så bra som möjligt samtidigt 

som intervjuaren ska få ut så mycket information som möjligt. Att skriva anteckningar under intervjun kan 

upplevas störande för den som intervjuas och om anteckningar bara görs ibland kan det leda till misstänk-

samhet och funderingar kring anteckningarna, vilket kan påverka intervjun negativt (Trost, 1997). Att 

spela in intervjuerna underlättar för intervjuledaren att ställa bra följdfrågor, istället för att lägga energi på 

att anteckna svaren. Dessutom möjliggör inspelade intervjuer en mer noggrann analys (Bryman, 2002).  

Intervjuerna var av semi-strukturerad art, vilket innebär att man utgår från en intervjuguide med frågor 

men att frågorna inte behöver komma i någon speciell följd och att respondenterna har frihet att utforma 

sina svar på ett sätt som passar dem. Det kan också hända att man ställer följdfrågor som inte finns med i 

intervjuguiden men som anknyter till något intressant som respondenten tar upp (Bryman, 2002).  

Enligt Trosts (1997) rekommendation användes frågor som var direkta och tydliga. Frågorna var dessu-

tom öppna, vilket ledde till att respondenterna i viss utsträckning styrde samtalet och att följdfrågor ställ-

des utifrån deras svar. De inledande frågorna var mer specifika och ställdes för att komma igång med sam-

talet på ett bra sätt och för att skapa en bra relation till respondenterna (Trost, 1997). Jag upplevde att kli-

matet under alla intervjuerna var trivsamt och avslappnat och att samtalen flöt på bra. 

5.4 Analys 

Efter att de första intervjuerna genomförts började jag att transkribera dem. Transkribering är ett första 

steg i analysprocessen och leder till att materialet struktureras på ett sätt som lämpar sig för vidare analys 

(Kvale, 1997). Intervjuerna var mellan 35 och 50 minuter långa och det tog omkring fyra timmar att tran-

skribera varje intervju. Inspelningsutrustningen fungerade bra under alla intervjuerna och inspelningarna 

höll dessutom god kvalitet. Respondenternas svar var därför tydliga och intervjuerna kunde transkriberas 

ordagrant så när som på ett fåtal ord, som inte gick att höra. 

Efter transkriberingen lästes materialet igenom flera gånger för att jag skulle lära känna det och få en hel-

hetsbild. Kvalitativa intervjuer leder enligt Bryman (2002) ofta till ett omfattande och ostrukturerat materi-

al som inte är speciellt lätt att analysera eftersom det inte finns några entydiga regler och metoder för hur 

en kvalitativ analys ska gå till.  Ett bra sätt att skapa överblick över materialet är dock enligt Trost (1997) 

att skapa stora tabeller över materialet. Därför skapades, utifrån undersökningens huvudfrågor, två stora 
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översiktstabeller på papper. Varje respondent fick en egen ruta och i dessa rutor fördes sedan meningsbä-

rande ord och kortare meningar utifrån respondenternas svar in. Detta motsvarar Kvales (1997) idé om 

meningskoncentrering, vilket innebär att det väsentligaste i intervjuerna omformuleras med några få ord. 

Utifrån översiktstabellerna, forskningsfrågorna och den teoretiska utgångspunkten urskildes sedan olika 

kategorier i det insamlade materialet. När kategorierna skapats användes sedan överstrykningspennor för 

att skapa ordning i det utskrivna intervjumaterialet. Varje kategori fick då en egen färg och allt som till-

hörde den kategorin markerades i samma färg (Trost, 1997).  

I resultatdelen presenteras en del citat från intervjuerna. Dessa citat är i stort sett ordagranna även om ett 

fåtal småord är borttagna för att underlätta för läsaren. Enligt Trost (1997) kan det uppfattas som integri-

tetskränkande att göra direkta citat från talspråket. Han anser att citaten kan snyggas till lite, bara man inte 

förvränger dem eller ändrar innebörden. 

5.5 Etiska principer 

Trost (1997) påpekar vikten av att de etiska aspekterna följs noggrant under ett arbete som bygger på kva-

litativa intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades informerades därför respondenterna om vem jag är, var-

för jag gör den här undersökningen och vad som är undersökningens syfte. Dessutom upplystes de om att 

all information de lämnade skulle behandlas konfidentiellt och att deras identitet skulle avidentifieras i pre-

sentationen av undersökningen. Vidare fick de veta att informationen de lämnade endast skulle användas i 

detta arbete. Naturligtvis gjorde jag också klart för dem att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun (Bryman, 2002).  

Denna information motsvarar Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, nämligen informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet. Härmed anser jag mig ha följt de etiska principer som bör tas hänsyn till i en undersök-

ning som denna.  

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Kritiken mot kvalitativa intervjuer handlar ofta om att resultaten inte är tillförlitliga eftersom de kan ha 

skapats med hjälp av ledande frågor, att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån resultaten eftersom 

de ofta bygger på ett relativt litet urval samt att resultaten bygger på subjektiva tolkningar av forskaren 

(Kvale, 1997). 

Med kvalitativa intervjuer handlar det om att studera djup och hitta det unika (Bryman, 2002). Om den här 

undersökningen skulle göras om av en annan forskare med andra respondenter som underlag för under-

sökningen är det därför inte alls säkert att resultatet skulle bli detsamma. Att skapa trovärdighet är en svå-

righet med kvalitativa intervjuer (Trost, 1997). För att öka tillförlitligheten i en kvalitativ studie är det där-



 

 

16 

 

för enligt Bryman (2002) viktigt att noggrant redogöra för hur undersökningen gått till och vilka beslut 

som tagits på vägen. Därför har stor vikt lagts på att noggrant redogöra för varje fas i forskningsprocessen.   

För att öka tillförlitligheten för de framkomna resultaten är det också viktigt att säkerställa att forskningen 

bedrivits i enlighet med de regler som finns. Även respondentvalidering och triangulering kan användas 

för att öka tillförlitligheten (Bryman, 2002). Triangulering innebär att man använder sig av mer än en me-

tod för datainsamling. Min intention med den här undersökningen var från början att genomföra både 

observation och kvalitativa intervjuer men detta har på grund av tidsbrist inte varit möjligt. Respondentva-

lidering, vilket innebär att respondenterna får läsa resultaten och tolkningarna och sedan lämna kommen-

tarer har jag heller inte ansett möjligt eller önskvärt att genomföra. Jag vill i enlighet med Trost (1997) an-

vända mina egna tolkningar och ingen annans.  

Jag inser att jag som forskare inte har möjlighet att vara helt objektiv. Jag har viss förförståelse kring hur 

datorer används i matematikundervisningen och vilken inverkan datorer får på undervisningen. Jag har 

dock försökt genomföra min undersökning så objektivt som möjligt. Intervjuguiden har planerats nog-

grant med öppna frågor som utgångspunkt, för att inte påverka respondentens svar genom ledande frågor 

(Trost, 1997). 

För att få en så bra analys som möjligt har transkriberingarna gjorts ordagrant, så långt det varit möjligt. 

Inspelningsutrustningen fungerade under alla intervjuer och inspelningskvalitén var mycket bra, vilket har 

underlättat transkriberingen och bidragit till ökad tillförlitlighet.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån de två ursprungliga frå-

geställningarna och de utarbetade kategorierna. De sex intervjuade lärarna har tilldelats var sitt kodnamn 

och benämns som lärare 1,2,3,4,5 och 6. Citaten i resultatet är i stort sett ordagranna bortsett från några 

små redigeringar. Kvale (1997) anser att intervjucitat bör återges i en läsbar form. Ett fåtal småord har där-

för tagits bort och en del skiljetecken, som punkt och kommatecken, har satts ut för att underlätta läsning-

en. […]-symbolen betyder att delar av citatet utelämnats eller att citatet börjar mitt i en mening.  

6.1 Vad används datorer till i matematikundervisningen? 

6.1.1 Redskap för kommunikation 

För varje matematikkurs har lärarna ett kursrum på internet, där de samlar allt material och all information 

som rör en specifik kurs och klass. Kursrummen används för all icke-muntlig kommunikation mellan ele-

ver och lärare. Förutom att lärarna kommunicerar ut information och material till eleverna så skickar ele-

verna in arbetsuppgifter i kursrummet. Lärarna upplever det som positivt att inte behöva dela ut och ta 

emot en massa papper samt att allt material som rör en kurs finns på samma ställe. 

[…] om eleverna ska lämna in någonting. Det finns väldigt smarta möjligheter där i It´s le-

arning för att lämna in, så jag har liksom inga papper, bara allt där på ett bräde. Så det är ju na-

turligtvis jättebra men det är ju inte specifikt för matte. (Lärare 2) 

En lärare har med hjälp av kursrummet utvecklat datorn som ett mer direkt kommunikationsverktyg med 

eleverna. Till exempel används ett utvärderingsverktyg som finns i kursrummet för att ställa frågor till ele-

verna som de ska svara på via datorn. Frågorna kan till exempel röra förståelse av begrepp eller vara rena 

räkneuppgifter och kan besvaras i grupp eller enskilt, anonymt eller namngivet beroende på vad syftet med 

undersökningen är och vad läraren önskar.  

[…] så istället för att en elev liksom räcker upp och svarar för hela klassen, så får hela klassen 

svara och dom blir lite mer aktiva själva också. Det är alltid ett gäng som bara sitter och väntar 

på att någon annan ska svara till exempel, och dom stänger på nåt sätt av också lite så, dom är 

ju inte med alltid i tanken. (Lärare 4) 

Läraren har också ett forum i kursrummet där det främst är eleverna som driver kommunikationen. Där 

kan eleverna ställa frågor som rör matematik eller be om hjälp med uppgifter. Ibland lägger dessutom lära-

ren upp någon klurig fråga som eleverna får lämna svar på och diskutera sig fram till vem som har rätt. 

[…] så lägger dom upp uppgifter som dom tycker är svåra, när de räknar hemma, och, ofta är 

det jag som går in och svarar, men tanken var att dom skulle hjälpa varandra också lite. Det gör 

dom ibland. (Lärare 4) 
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6.1.2 Redskap för att visualisera 

Datorn används också för både statisk och dynamisk visualisering i matematikundervisningen. Lärarna 

använder dynamiska program för att visualisera olika moment under sina lektionsgenomgångar. Det är 

främst inom funktionslära, det vill säga allt som har med grafer att göra, och geometri som datorn används 

för att visualisera. Fem lärare använder då gratisprogrammet Geogebra medan en lärare använder sig av 

betalprogrammet TI-Nspire. Vissa lärare projicerar skärmbilden på duken framme i klassrummet och pra-

tar utifrån den, medan andra projicerar bilden direkt på tavlan för att kunna rita och skriva i figuren. 

Om jag vill introducera till exempel en exponentiell funktion, då är det mycket tacksammare att 

ta fram en dator och bara skriva in den i Geogebra, som jag använder mycket. Och låta den 

bara smälla upp grafen direkt så, så ser alla grafen. Och man kan lägga in en massa finesser där 

och färger och allt möjligt. (Lärare 1)  

Visualisering kan också användas av eleverna. Lärarna kan skapa kodade dynamiska arbetsblad som ele-

verna får tillgång till och sedan kan studera. De dynamiska arbetsbladen kan till exempel vara kodade så att 

eleverna enkelt kan se hur utseendet för grafer eller figurer ändras för olika värden. 

Så här gjorde vi derivatans definition, så att dom själva kan sitta i lugn och ro och se vad som 

händer, så får dom fundera på vad det beror på. Det är ett sätt att åskådliggöra saker tycker jag. 

(Lärare 4) 

6.1.3 Redskap för att räkna 

Datorn används också som ett redskap för själva räknandet i matematikundervisningen. En del elever an-

vänder datorer istället för miniräknare till olika beräkningar och vissa klasser har inte ens tillgång till mi-

niräknare. Några elever använder sig av mer avancerade program för att till exempel derivera, lösa integra-

ler eller faktorisera polynom. Lärarna kommenterar dock att det för datorer, precis som för miniräknare, 

gäller att eleverna även behärskar metoder för räkning utan hjälpmedel. 

[…] alltså dom måste ju kunna räkna för hand också, så att dom får inte använda den här sym-

bolhanterande delen. Det har jag ju sagt att de måste kunna derivera själva och lösa ekvationer 

och integraler och sådant. (Lärare 5) 

Två av lärarna tillåter att eleverna får ha tillgång till dator på proven istället för miniräknare. Dessa lärare 

har dessutom sökt dispens hos Skolverket så att eleverna även får använda sig av datorer på de nationella 

proven. En av lärarna menar att det kan bli aktuellt att använda datorer på prov i framtiden eftersom 

Skolverket nu ändrar reglerna och därmed tillåter användning av datorer på de nationella proven. Lärarna 

påpekar att det är viktigt att eleverna inte kan koppla upp sig mot internet under provtillfället. 

Från och med nu så, alltså i det nya gymnasiet får de ju ha datorer, men de gamla kurserna får 

inte ha, så de som går i tvåan och trean får inte ha datorer, men ettorna får ha det. Så där måste 
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jag nog börja tänka om då. Om man ska ha en dator på ett nationellt prov, så måste man ha 

använt datorn innan. (Lärare 1) 

6.1.4 Interagerande partner 

Samtliga lärare låter eleverna använda sig av datorn som interagerande partner. Eleverna arbetar då under-

sökande genom att interagera med dynamiska matematikprogram. Det handlar ofta om att läraren har pla-

nerat en laboration som eleverna skall ta sig igenom steg för steg med ett undersökande arbetssätt. Labo-

rationerna brukar avslutas med muntliga diskussioner kring de slutsatser som eleverna kommit fram till 

eller att någon form av laborationsrapport lämnas in. Det kan till exempel handla om att rita och studera 

grafer eller att ta reda på hur olika formler ser ut och varför de ser ut som de gör.  

Jag vill ju gärna använda datorer till att låta elever upptäcka grejer själva. Så att man går från det 

här att läraren berättar så här är det, så här gör man, gör det nu 20 gånger i boken. Så att det 

ska vara mer, eleverna ska själva upptäcka vad är det som gäller. (Lärare 6) 

Lärarna trycker också på vikten av att ställa rätt sorts frågor, att det handlar om att låta eleverna själva un-

dersöka.  

[…] istället för att säga så här är det bevisa att det är så, så formulerar man om det, ta reda på 

vad det är som gäller och sen bevisa det. (Lärare 6) 

6.1.5 Utveckla undervisningsmaterial 

Datorer medför möjligheter att utveckla olika typer av undervisningsmaterial. En lärare spelar ibland in 

lektionsgenomgångar med hjälp av SMARTboard, en interaktiv whiteboardtavla, och lägger ut i kursrum-

met. Två lärare skriver alla sina genomgångar på en tablet-dator, istället för på tavlan. En tablet-dator är en 

bärbar dator med touch screen och tillhörande penna. Lärarna kopplar datorn till projektorn och med 

hjälp av pennan skriver och ritar de, hela sina genomgångar, direkt på datorskärmen i ett flexibelt ordbe-

handlingsprogram som heter OneNote. Under lektionen visas skärmbilden framme på duken i klassrum-

met och lärarna kan enkelt spara lektionsgenomgångarna och lägga upp dem i kursrummet så att eleverna 

får tillgång till dem.  

[…] dels är det bra för att anteckningarna kan jag spara ner till eleverna […] sen har ju eleverna 

detta tillgängligt så de kan ta fram det och titta mer på det exemplet i lugn och ro om dom har 

glömt det gamla eller behöver titta på genomgången igen. (Lärare 3) 

En lärare använder skärminspelningsprogram och mikrofon för att göra egna filmer som innehåller ge-

nomgångar av olika moment eller lösningar till några uppgifter. Dessa matematikfilmer läggs sedan ut på 

youtube och blir således tillgängliga för alla. Eleverna har dessutom tillgång till fler videoföreläsningar på 

läroböckernas hemsidor och på internet. 

Jag tror att framtiden kommer vara mycket mer filmer, det passar väldigt bra i matte faktiskt. 

(Lärare 4) 
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Fem av lärarna använder en vanlig traditionell lärobok som bas för undervisningen. Den sjätte läraren an-

vänder en digital lärobok men påpekar att den inte skiljer sig nämnvärt från en vanlig lärobok mer än att 

den är mycket tunnare.  

Det är som en bok, fast på datorn. Sen måste vi fylla på i och med att den inte har så många 

såna här rutinuppgifter […] men den är ju helt statisk va, den är ju som ett papper. (Lärare 6) 

6.2 Vilka konsekvenser leder användandet av datorer till i matematikun-

dervisningen? 

6.2.1 Påverkan på elever 

Lärarna upplever att elevernas intresse för matematik ökar när datorn är inblandad och att de tycker att 

matematikundervisningen blir roligare då.  

Vissa elever tycker att det är väldigt mycket roligare helt plötsligt. Inte alla, men vissa, oftast 

dom som inte är så duktiga. (Lärare 2) 

Dessutom är eleverna aktivare och arbetar mer plikttroget, när de arbetar med datorn jämfört med när de 

räknar i boken. Någon påpekar dock att detta skulle ha att göra med nyhetens behag, det vill säga att det är 

roligare att arbeta med något som man inte är van vid och att det är därför eleverna arbetar bättre.  

[…] när de får en datoruppgift så jobbar de med den, så är det nog, om jag säger till dem att nu 

kan ni jobba i boken med uppgifterna, så gör väl kanske en flitig klass det till större delen. Men 

en annan klass kanske sitter och skickar sms eller sitter och ritar lite eller nånting sånt. Men när 

datorn är med så på nåt vis så jobbar de lite mer plikttroget. (Lärare 1) 

De lärare som med hjälp av tablet-dator eller smartboard sparar sina genomgångar åt eleverna upplever att 

vissa elever ibland kan bli lite passiva eller stökiga under genomgångarna. En del elever struntar nämligen i 

att föra anteckningar själva eftersom de vet att de får tillgång till lärarens lektionsanteckningar.  

Ja, nackdelen kan vara att eleverna blir lite passiva för dom vet att det här finns redan liksom, 

på datorn, det kan bli lite mer passivt att bara sitta och titta och då är det lättare att drömma sig 

bort. (Lärare 4) 

6.2.2 Påverkan på elevers resultat 

När det gäller vilken betydelse datoranvändandet har för elevernas resultat så hävdar samtliga lärare att det 

är omöjligt att säga någonting om det, men de tror att datorstöd är positivt för eleverna.  

Det kan jag inte dra några slutsatser om. Då hade man behövt köra två parallella grupper som 

var jämbördiga och så har jag aldrig haft det. Så det finns inget vetenskapligt, men jag inbillar 

mig att det blir bättre resultat, det är därför jag gör det. Men jag kan inte bevisa det. (Lärare 1) 
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Lärarna anser att svagare elever gynnas av datorstödd matematikundervisning, eftersom visualisering kan 

underlätta elevernas förståelse. Dessutom menar de att de svagare eleverna tycker att det är roligare med 

datorn och att deras intresse för matematik därför ökar, vilket borde generera bättre kunskaper.  

Jag tror att de svagare eleverna gynnas mest, jag tror att de som inte tycker att matte är värl-

dens roligaste mår bäst av dels det med laborationer och dels att de får se, att de får det lite 

serverat framför sig med bilder och så […] det är viktigare att visualisera för dom. (Lärare 1) 

Lärarna som använder sig av tablet-datorer anser att lärarens sparade anteckningar gynnar elever med läs- 

och skrivsvårigheter och elever som varit frånvarande. De menar även att ambitiösa elever gynnas av dato-

ranvändningen, eftersom det finns mycket extramaterial för dem. Eleverna kan till exempel både titta i 

sina egna anteckningar och i dem som lärarna sparat från lektionsgenomgångarna. Dessutom finns det 

matematikfilmer att titta på och möjligheter att ställa frågor via kursrummet. 

[…] nu tycker ju dom här två att det är värt att sitta där hemma och försöka på dom här svåra, 

för dom får liksom feedback, så att jag tror att dom utvecklas. (Lärare 4) 

6.2.3 Varierad undervisning 

Samtliga lärare uppger att matematikundervisningen har blivit mer varierad sedan de började använda da-

torstöd, även om läroboken fortfarande är basen i undervisningen. Lärarna anser att det är något positivt 

och eftersträvansvärt att variera undervisningen även om flera av dem poängterar att man inte skall an-

vända datorer för sakens skull, utan att det måste finnas en mening och en tanke bakom användandet.  

[…] variationen är bra tycker jag. Därför att jag tycker väl att, ja det är inget fel på läroböcker 

och jag använder det men jag tycker inte att all matematikundervisning ska gå ut på att man sit-

ter och räknar i boken. Därför att det är inte matematik. (Lärare 6)  

Variationen handlar till största delen om att datorer används för undersökande, det vill säga laborativ och 

experimenterande, matematik. Flera lärare skulle dock vilja låta eleverna arbeta mer med undersökande 

matematik med hjälp av datorstöd. Lärarna är överens om att datorer skapar nya möjligheter till undersö-

kande matematik eftersom eleverna kan interagera med de dynamiska programmen. Den undersökande 

matematiken kan utföras enskilt eller i grupp och lärarna tycker att det är bra när eleverna diskuterar med 

varandra. Lärarna menar vidare att undersökande matematik är bra för eleverna eftersom de lättare kom-

mer ihåg sådant som de gör aktivt och själva får lista ut genom att interagera med datorn, istället för att få 

det berättat för sig. Lärarna anser också att elevernas matematiska förståelse blir större när de får arbeta 

med ett undersökande arbetssätt. 

Jag är ju alltså mycket för det här med undersökande undervisning […] dom här geometriska 

satserna till exempel. Där fick dom komma fram till satserna genom att själva undersöka. 

Randvinkelsatsen och dom här, där är det verkligen jättebra. Och då så tror jag man kommer 

ihåg bättre, om man har gjort det själv. (Lärare 5) 
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Undervisningen kan också varieras genom att utnyttja datorns kommunikativa möjligheter och låta elever-

na svara på olika frågor via kursrummet. Detta kan göras enskilt eller i grupp, anonymt eller namngivet 

beroende på vad läraren väljer. På detta sätt får läraren snabbt hela klassens svar samlat, och alla elever blir 

aktiva. Svaren kan läraren till exempel använda som bas för diskussion med eleverna eller för att ta reda på 

hur många som har förstått ett moment. 

Den här sammanställningen till exempel, visar ju inte några namn och ibland är det faktiskt in-

tressant att visa den i klassrummet. Det spelar ju ingen roll vem som har skrivit vad men ele-

verna kan se att, ibland kan dom ju se att det är fler som inte fattar, det kan ju också vara skönt 

och ibland kan det faktiskt vara intressant att titta hur tänker dom som tänker fel, så det kan 

plötsligt bli en hjälp att tänka rätt tror jag. Man kan liksom analysera. (Lärare 4) 

6.2.4 Didaktiska möjligheter 

Samtliga lärare använder datorn mycket under sina egna lektionsgenomgångar och upplever att datorn 

medför möjligheter att förbättra dessa. Lärarna anser att datorer har helt andra visuella möjligheter jämfört 

med miniräknare och detta innebär att figurer och grafrepresentationer blir både snyggare och tydligare. 

Dessutom är datorer som grafritande instrument användarvänligare än miniräknare i och med att koordi-

natsystemen blir större, tydligare och enklare att hantera. Lärarna anser att datorer är en stor tillgång ef-

tersom en del moment är väldigt svåra att visa eller tar lång tid att gå igenom med hjälp av tavlan eller mi-

niräknaren kopplad till en overhead. De dynamiska programmen innebär således förbättrade möjligheter 

att visualisera saker för eleverna både statiskt och dynamiskt och lärarna menar att detta kan leda till att 

elevernas matematiska förståelse ökar. 

 […] du vet det här med alltså ändringskvoten, nämnaren ska gå mot noll, du tar liksom två 

punkter som glider mot varandra, tar liksom och definierar två punkter bara som glider där, så 

får du precis och du kan ju försöka i hundra år, stå vid tavlan och försöka rita upp det, det går 

ju liksom inte. (Lärare 2) 

Lärare som sparar sina genomgångar till eleverna tycker att det är en stor fördel, både för sig själva och för 

eleverna, att de gamla lektionsgenomgångarna alltid finns tillgängliga och att det således är möjligt att titta 

på vad som gåtts igenom under tidigare lektioner. Det skapar till exempel möjligheter att reflektera över 

den egna undervisningen eftersom lärarna kan se exakt hur de presenterat ett moment för eleverna.  

[…] det är väldigt lätt att två lektioner senare ta fram liksom, det gjorde vi då, nu ska vi bygga 

vidare på det. Eller om de bara, det där kommer inte jag ihåg, jo men titta här då tog vi ju det 

exemplet. (Lärare 3) 

Flera lärare anser också att datorns möjligheter att skapa och visa matematikfilmer är positivt för under-

visningen. En del elever tittar på matematikfilmer på datorn och en lärare berättar att en av hennes elever i 

stort sett bara använder matematikfilmer för att lära sig matematik. Matematikfilmerna hämtar eleven gra-
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tis på internet i ett program som heter Khan Academy. Filmerna är på engelska och kompletteras dessu-

tom med övningsuppgifter.  

[…] han tittar bara på Khan. Han lyssnar inte på mig, han lyssnar bara på Khan och han är helt 

lyrisk. (Lärare 6) 

6.2.5 Motstånd och problem  

De största problemen som lärarna upplever när det gäller användandet av datorer i matematikundervis-

ningen är tekniska problem. Alla lärare nämner problem som att elevernas datorer inte fungerar, att batte-

rierna i datorerna är slut, att uppkopplingen till internet inte fungerar som den ska eller att projektorerna 

krånglar och att detta kan påverka undervisningen negativt. 

[…] sen har vi ju alltid dom praktiska problemen att deras datorer är för dåliga, eller batteriet är 

slut eller det hänger sig eller nåt sånt, det är ju alltid det här lite, oron över det tekniska inslaget 

att man inte riktigt kan förlita sig på tekniken att den ska fungera. (Lärare 3) 

En annan nackdel som lärarna tar upp är att datorn är ett distraktionsmoment för eleverna och att det är 

svårt att handskas med det här problemet. Lärarna upplever att många elever har svårt att koncentrera sig 

på det de ska och att de inte kan låta bli att göra annat än det de ska på datorerna. 

[…] det är ett problem det är det. Egentligen är det ju bara ett alternativ till att titta ut genom 

fönstret. Det är ju bara ännu ett distraktionsmoment. Det finns ju så mycket mer, som är in-

tressant. (Lärare 2) 

Några lärare upplever ett motstånd mot att använda datorstöd i undervisningen hos vissa elever. Detta 

motstånd beror ofta på att eleverna har en stark föreställning om hur matematikundervisning skall gå till. 

Det ska vara genomgång och sedan egen räkning i boken, för så har det alltid varit.  

Väldigt mycket är det ju så att gymnasieelever är inskolade i hur det ska vara, och det ska va 

räkna i boken. (Lärare 6) 

Elevmotstånd mot datorer kan också gälla användningen av dator som tekniskt hjälpmedel istället för mi-

niräknare. Flera lärare vill att eleverna ska använda sig av datorer som grafritande instrument istället för 

miniräknare, eftersom de tycker att datorn är mycket bättre, men konstaterar att det nationella provet är en 

bromskloss och begränsar elevernas vilja att använda datorn istället för miniräknaren. Eleverna vill hellre 

använda sig av miniräknaren eftersom det är den de får använda på det nationella provet och därför måste 

de lära sig att använda den. Eleverna ser därför inte vinsten i att lära sig använda datorn. 

[…] ja jag vet inte det har liksom inte slagit igenom för dem. Ska de titta på en graf gör de det 

på sin miniräknare, men jag tror det har att göra med att det är miniräknaren de får ha på det 

nationella provet, de får ju inte ha datorn då. Och då liksom känner de att ja jag har redan den 

här trygga miniräknaren. (Lärare 2) 
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6.3 Sammanfattning av resultatet 

Användningen av datorer i undervisningen innebär att matematikundervisningen blir mer varierad även 

om läroboken fortfarande är basen i undervisningen. Datorer används till exempel för att låta eleverna 

arbeta på ett aktivt och undersökande sätt. Lärarna anser att eleverna lättare kommer ihåg sådant som de 

gör aktivt och själva får lista ut, samt att deras matematiska förståelse ökar när de får arbeta undersökande 

istället för att få allt berättat för sig. Lärarna upplever vidare att eleverna är aktivare, tycker att matematik-

undervisningen är roligare och arbetar mer plikttroget när de får arbeta med datorn.  

Användningen av datorer innebär dessutom förbättrade möjligheter att visualisera, både statiskt och dy-

namiskt, vilket leder till att lärarnas lektionsgenomgångar kan förbättras. Tack vare datorns möjligheter till 

visualisering kan en del moment, som är svåra att visa eller tar lång tid att gå igenom med hjälp av tavlan 

eller miniräknaren kopplad till en overhead, enklare och snabbare presenteras för eleverna. 

Vidare innebär användningen av datorer möjligheter att använda olika former av undervisningsmaterial. 

Tablet-datorer gör det till exempel möjligt att spara lektionsgenomgångarna till eleverna. Dessutom kan 

lärarna skapa egna matematikfilmer eller dynamiska grafer som eleverna sedan kan titta på.  

Datoranvändning medför också möjligheter till organisatoriska förbättringar och möjliggör dessutom olika 

former av kommunikation mellan elever och lärare. Läraren kan till exempel använda datorns kommuni-

kationsmöjligheter för att snabbt få en samlad bild över hur en klass ligger till inom ett visst moment sam-

tidigt som eleverna har möjlighet att ställa frågor till läraren via datorn.  

Användningen av datorer i matematikundervisningen innebär dock en del mindre problem och vissa ele-

ver ogillar att använda datorer i matematikundervisningen, trots att lärarna förespråkar det. Problemen kan 

till exempel vara av teknisk art eller att eleverna gör annat än det de ska på datorerna medan elevmotstån-

det kan bero på att eleverna sedan tidigare är präglade av att matematikundervisning handlar om att räkna i 

boken eller att eleverna hellre vill använda miniräknare än datorer som tekniskt hjälpmedel, eftersom det 

är miniräknaren som används på proven. 

 

¨ 
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens metodval samt det resultat som framkommit av undersök-

ningen.  

7.1 Metoddiskussion 

För att undersöka vad användningen av datorer i undervisningen innebär för matematikundervisningen, 

har kvalitativa intervjuer använts. Att använda kvalitativa intervjuer som metod föll sig ganska naturligt då 

jag anser det vara den metod som bäst överensstämmer med syftet. Bryman (2002) anser att det är syftet 

som ska styra valet av metod.  

Att observera lärare som använder sig av datorer i matematikundervisningen hade förmodligen gett en del 

bra svar på vad datorn används till i undervisningen men det är inte säkert att läraren hade visat upp hela 

registret, när det gäller vad datorer används till i matematikundervisningen, under de observerade lektion-

erna. Dessutom hade det varit svårt att svara på vilka konsekvenser användningen av datorer leder till för 

matematikundervisningen, när man inte har någon uppfattning om hur det var innan datorerna började 

användas i undervisningen. Observationerna skulle därför behöva kompletteras med intervjuer. Allra bäst 

resultat hade den här undersökningen förmodligen fått om observationer kombinerats med kvalitativa 

intervjuer, men till detta har tyvärr inte tiden räckt. 

En enkätundersökning ger svar som lämpar sig för kvantifiering och generalisering, och svarar till exempel 

på frågor som hur mycket eller hur ofta (Kvale, 1997). Det är dock inte det som är intressant i den här 

undersökningen. Att göra en enkätundersökning hade också ställt mig inför en del praktiska problem. Ett 

problem hade varit att få tag i tillräckligt många lärare som faktiskt använder sig av datorer i matematikun-

dervisningen. Dessutom bör inte en enkät bestå av för många öppna frågor, eftersom respondenten ofta 

inte vill skriva så mycket i sina svar. För många öppna frågor kan också leda till att respondenten tröttnar 

(Bryman, 2002). Att formulera en enkät utifrån mitt syfte med mestadels slutna frågor hade varit mycket 

svårt och ställt stora krav på att min egen förkunskap, kring vad användningen av datorer innebär för ma-

tematikundervisningen, varit stor redan från början.  

En fördel med att genomföra kvalitativa intervjuer, var att lärarna under intervjuerna ofta visade hur de 

arbetar med datorerna. De visade till exempel hur de använder olika program och detta har underlättat 

min förståelse kring hur datorn används i matematikundervisningen. Denna kunskap hade varit svår att 

tillgodogöra sig via en enkätundersökning men hade kanske kunnat införskaffas via observationer.  

Att transkribera intervjuerna var, precis som Bryman (2002) skriver, en tråkig och tidsödande process som 

resulterade i många papper utskrivet material. Fördelen var dock att den exakta ordföljden bibehölls, vilket 

underlättade analysen.  

Jag anser att metodvalet har gett bra svar på frågeställningen. 



 

 

26 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras undersökningens resultat utifrån tidigare forskning.  

7.2.1 Förändring och förbättring 

Lärarna använder framförallt datorn och de dynamiska programmen under sina egna lektionsgenom-

gångar. Detta stämmer överens med Hals (2010) undersökning som visar att lärare i högre grad än elever 

använder sig av dynamiska program i matematikundervisningen. Lärarna upplever att datorns möjligheter 

till visualisering förbättrar undervisningen. De dynamiska programmens visuella möjligheter gör att ge-

nomgångarna blir tydligare, snyggare och lättare att förstå för eleverna. En didaktisk fördel är att en del 

moment som tidigare tog lång tid att gå igenom eller var i stort sett omöjliga att visa med hjälp av tavlan 

eller miniräknare kopplad till overhead, nu med datorns möjligheter till dynamisk visualisering snabbt och 

tydligt kan visas för eleverna med hjälp av dynamiska (rörliga) grafer. Säljö (2000) anser att dynamisk visu-

alisering är ett redskap som är positivt för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Jag anser att datorns 

möjligheter till dynamisk visualisering bör ses som ett lyft för den lärarledda undervisningen. Att till exem-

pel kunna visa derivatans definition eller Riemanns summa med en dynamisk graf istället för att rita upp 

tre-fyra olika statiska grafer på tavlan, som tar lång tid och oftast inte får plats på tavlan samtidigt, är en 

didaktisk förbättring som förhoppningsvis underlättar elevernas förståelse eftersom sammanhanget blir 

tydligare för dem. Att det går snabbt att presentera ett krångligt moment med hjälp av dynamiska grafer 

leder också till att det finns mycket tid över till att föra en diskussion med eleverna, vilket också borde vara 

positivt för elevernas förståelse.   

Datorn används också, fast inte lika ofta, till att låta eleverna arbeta med undersökande matematik. Detta 

gör eleverna genom att interagera med de dynamiska programmen. Mycket forskning visar att det är när 

eleverna själva får arbeta undersökande, med dynamiska program, som de har störst möjlighet att utveckla 

sin matematiska kompetens och förståelse. Engström (2006) anser till exempel att eleverna genom att inte-

ragera med ett dynamiskt datorprogram kan konstruera ny kunskap utifrån frågor som ligger i en framför-

varande utvecklingszon. Det är därför viktigt att lärare ställer rätt sorts frågor till eleverna, för att de ska 

utvecklas så mycket som möjligt. Li och Ma (2010) menar att effekten av datorstödd undervisning är 

högre om den kombineras med ett konstruktivistiskt förhållningssätt till inlärning. Vidare uttrycker Säljö 

(2000) att det för eleverna nuförtiden mer handlar om att skapa än att reproducera kunskap och att intera-

gerande med datorer är positivt för lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är därför undersökande ma-

tematik, med hjälp av dynamiska program, ett bra arbetssätt för att öka elevernas lärande. Lärarna vill an-

vända sig mer av elevaktiv och undersökande matematik i sin undervisning och känner att de behöver ut-

vecklas inom det området. Flera forskare hävdar att nyckeln till att lyckas med datorstödd matematikun-

dervisning är att lärarna får utbildning om hur de dynamiska programmen kan användas i undervisningen 

(Engström, 2006; Farkell-Bååthe, 2000; Hals, 2010; Lingefjärd och Jönsson, 2010; Mehanovic, 2011; Tall-

vid, 2010). Eftersom undersökande matematik enligt forskning är positiv för elevernas lärande och lärarna 
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upplever att de behöver utvecklas inom det området vore det önskvärt att lärarna fick utbildning och stöd 

för att öka sina kunskaper om de dynamiska programmen samt hur den undersökande matematiken bör 

organiseras och bedrivas.  

Datorer innebär möjligheter att använda andra former av undervisningsmaterial i matematikundervisning-

en än de traditionella. Eleverna kan till exempel få tillgång till lärarens lektionsanteckningar och har dessu-

tom möjlighet att titta på matematikfilmer med hjälp av datorn. Enligt lärarna tycker många elever att det 

är bra med matematikfilmer och sparade lektionsanteckningar och någon elev tycker till och med det är 

bättre att titta på matematikfilmer än att lyssna på läraren. Att undervisningsmaterial tack vare datorn finns 

i olika former och alltid finns tillgängligt via datorn borde vara positivt för elevernas lärande. Undervis-

ningsmaterialet underlättar till exempel för elever som varit frånvarande, då det blir smidigare att ta igen 

det de missat. Sparade lektionsanteckningar är också positivt för elever med läs- och skrivsvårigheter som 

bara behöver koncentrera sig på att följa med i genomgången och således slipper anteckna själva. Någon 

lärare påpekar dock att eleverna kanske slutar komma på lektionerna om allt material finns tillgängligt via 

datorn. Kan de nya formerna av undervisningsmaterial leda till att allt fler elever väljer att skolka från ma-

tematiklektionerna? Kan konsekvenserna av datorstöd i matematikundervisningen till och med bli så stora 

att läraren anses överflödig och att undervisningen så småningom kommer att bedrivas på distans via da-

torn? Än så länge är vägen dit väldigt lång eftersom endast 2-3 procent av eleverna i högstadiet och gym-

nasieskolan anger att de ofta använder datorer under matematiklektionerna (Skolverket, 2010a). Datorer 

bör därför inte ses som ett hot mot läraren utan snarare som ett bra komplement.  

7.2.2 Datoranvändningens påverkan på elever och deras resultat 

Lärarna upplever att användningen av datorer leder till att eleverna arbetar bättre och mer plikttroget sam-

tidigt som de tycker att matematikundervisningen är roligare när datorn är inblandad, vilket överensstäm-

mer med tidigare forskningsresultat som visar att datorstöd i matematikundervisningen leder till att elever-

nas engagemang, motivation och intresse för matematik ökar (Bebell and Kay, 2010, Dahland, 1998, Far-

kell-Bååthe, 2000; Hallerström och Tallvid, 2008; Lindh, 1997). Någon lärare tror dock att anledningen till 

att eleverna tycker att matematikundervisningen är roligare och att de arbetar bättre med datorn beror på 

nyhetens behag. Mehanovics (2011) studie visar att elever är positivt inställda till den variation i undervis-

ningen som datoranvändning innebär, vilket alltså skulle kunna vara en orsak till att eleverna upplever 

undervisningen som roligare och arbetar bättre. Kanske spelar det också roll att lärarna möter eleverna i 

den trygga och bekanta miljö som datorer innebär för flertalet elever. Eleverna upplever kanske att under-

visningen är modernare och mer anpassad efter dem när datorn är inblandad. Kan det vara så att eleverna 

helt enkelt känner sig mer trygga och har ett högre självförtroende när de får arbeta med datorer och att 

de därför upplever att undervisningen är roligare och arbetar bättre? 

När det gäller elevernas lärande har lärarna svårt att svara på om datorstödet innebär någon resultatmässig 

skillnad även om de tror att elevernas matematiska förståelse ökar i och med användningen av datorstöd i 
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undervisningen. Även Farkell-Bååthe (2000) och Lindh (1997) konstaterar att det är svårt att bedöma ele-

vernas resultatmässiga utveckling till följd av datorstödd matematikundervisning. Deras forskningsresultat 

visar dock precis som Li och Mas (2010) att datorstöd förbättrar elevernas kunskaper. Det mest intres-

santa är att tidigare forskningsstudier från Li och Ma (2010), Lindh (1997) samt Hallerström och Tallvid 

(2008) visar att de svagpresterande eleverna är de som gynnas mest av datorstöd i matematikundervisning-

en. Även lärarna i den här undersökningen anser att de svagare eleverna gynnas mest av datorstöd. Enligt 

Mehanovic (2011) tycker elever att det är positivt att dynamiska program ger dem möjlighet att se och lära 

sig matematik på ett nytt sätt. Kan det vara så att möjligheterna att förändra undervisningen med hjälp av 

datorn är positiv för de svagpresterande eleverna? Det traditionella arbetssättet passar kanske inte vissa 

elever, och kan vara en orsak till att dessa elever presterar sämre. Enligt Mehanovic (2011) anser eleverna 

dessutom att datorns möjligheter att visualisera är positiva. Skulle en orsak till att svagpresterande elever 

presterar bättre kunna vara att de gynnas av möjligheterna att visualisera och se abstrakta saker framför 

sig? Det kan vara så att de högre presterande eleverna lättare klarar av att förstå vissa moment, trots att de 

bara får dem berättade för sig medan svagpresterande elever har ett större behov av att se saker framför 

sig och att göra saker aktivt för att förstå, saker som datorer kan tillföra undervisningen. I inledningen dis-

kuterades de svenska elevernas försämrade matematikkunskaper. Enligt Skolverket (2011a) var det hela 

19,3 procent av eleverna i årskurs nio som inte klarade det nationella provet i matematik 2011. Detta var 

den högsta siffran sedan mätningarna startade 2003, då siffran låg på 9,2 procent. Det finns alltså ett 

ökande antal svagpresterande elever i de svenska skolorna. Enligt den här undersökningen kan använd-

ningen av datorer i undervisningen tillföra nya möjligheter och såväl förändra som förbättra undervisning-

en. Dessutom anser lärarna att det framförallt är de svagpresterande eleverna som gynnas av datorstöd, 

vilket även tidigare forskning visar. Det finns därför anledning att tro att elevernas matematikkunskaper 

och resultat generellt skulle kunna förbättras om fler lärare använder sig av datorstödets möjligheter i ma-

tematikundervisningen. 

7.2.3 Datoranvändning i framtidens matematikundervisning 

Under intervjuerna framkom det att det främst är under de tre senaste åren som lärarna börjat använda sig 

av datorer regelbundet i undervisningen. Dahland (1998) konstaterar att tillgången till datorer i klassrum-

met är viktigt för ett systematiskt användande av datorstöd i matematikundervisningen och det är tydligt 

att den ökade användningen hänger samman med det faktum att eleverna fått tillgång till varsin dator. Se-

dan eleverna fick tillgång till datorer har lärarna blivit mer måna om att förändra sin undervisning och göra 

den mer elevaktiv med hjälp av datorerna. Det ökande användandet hänger också samman med lärarnas 

kännedom om de dynamiska programmen. De dynamiska programmen, framförallt Geogebra, är i dagslä-

get nyckeln till datorstöd i matematikundervisningen på gymnasiet. En lärare uttrycker det till och med 

som att ”innan Geogebra så fanns det ingen anledning” (Lärare 2). Flera forskare anser att det är viktigt att 

program som används i undervisningen är användarvänliga (Fahlberg-Stojanovska & Stojanovski, 2009; 

Farkell-Bååthe, 2000; Lindh 1997, Masson, 1999). Att Geogebra är ett användarvänligt program på 
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svenska som dessutom är gratis är en av orsakerna till att datorer börjat användas regelbundet i matema-

tikundervisningen hos de intervjuade lärarna. Införandet av en-till-en är alltså, tillsammans med lärarnas 

kännedom om dynamiska program, anledningar till att datorstöd används i matematikundervisningen. Ef-

tersom allt fler elever får tillgång till egna datorer (Datorn i utbildningen, 2011) finns anledning att tro att 

datorstöd i matematik kommer att bli vanligare i framtiden. 

Mehanovic (2011) anser att en orsak till att datorstöd används så lite i matematikundervisningen är att det 

inte är tillåtet att använda datorer under de nationella proven. Flera lärare i undersökningen nämner också 

de nationella proven som en bromskloss när det gäller användning av datorer i matematikundervisningen. 

Eleverna vill hellre använda miniräknaren som tekniskt hjälpmedel eftersom det är den de får använda på 

det nationella provet. Det är tydligt hur det nationella provets utformning styr matematikundervisningen. 

Mehanovic (2011) anser att det är viktigt att datorer får användas på de nationella proven för att använd-

ningen av datorstöd i matematikundervisningen ska slå igenom. Eftersom Skolverket har beslutat att tillåta 

användningen av datorer på de nationella proven i framtiden och allt fler elever får tillgång till datorer 

finns det anledning att tro att datoranvändning i matematikundervisningen kommer att bli vanligare i 

framtiden. Vidare finns också anledning att tro att datorer kommer att ta över miniräknarens roll som det 

vanligaste tekniska hjälpmedlet i matematik. 

7.2.4 Avslutande kommentarer 

Innan jag genomförde intervjuerna hade jag en föreställning om att dessa lärare, som ligger i framkant när 

det gäller användningen av datorer i matematikundervisningen, gått många utbildningar för att lära sig an-

vända datorer i undervisningen. Enligt flera forskare är det viktigt att lärarna utbildar sig på lämpligt sätt 

för att kunna använda dynamiska program och utnyttja den didaktiska potentialen hos dem (Engström, 

2006; Farkell-Bååthe, 2000; Hals, 2010; Lingefjärd och Jönsson, 2010; Mehanovic, 2011; Tallvid, 2010). 

Det visade sig dock att så inte var fallet. Lärarna var allihop relativt självlärda, vilket visar att det är möjligt 

att komma långt bara genom att prova sig fram. Att Geogebra är gratis har gjort att lärarna kunnat ladda 

ner det och lära sig det själva, för att sedan kunna använda det i undervisningen. Lärarna anser att de dy-

namiska programmen är relativt enkla att lära sig, men att man får ta det steg för steg. Jag tror att många 

matematiklärare som ännu inte använder sig av datorer i undervisningen tror att programmen är svåra att 

hantera. Utbildning skulle dock förbättra lärarnas förmåga att utnyttja de didaktiska möjligheterna med 

datorerna, särskilt inom undersökande matematik, där lärarna själva känner att de vill utvecklas. En annan 

viktig faktor för att lärare skall använda dynamiska program mer i matematikundervisningen är tillgången 

på tid. Flera av de intervjuade lärarna har genom olika projekt fått extra tid till att utveckla användningen 

av datorer i matematikundervisningen och de nämner att detta varit viktigt för dem.  

Under arbetets gång blev jag särskilt imponerad av en lärares arbetssätt. Läraren utnyttjar enkla basverktyg 

som finns i kursrummet för att kommunicera med eleverna på flera spännande sätt i undervisningen. Ar-

betsgången läraren använder är att titta efter vad det finns för verktyg i kursrummet och sedan fundera 
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kring hur man kan använda sig av dem i undervisningen. Detta visar att användning av datorer i matema-

tikundervisningen inte behöver vara så avancerad som många kanske tror och att man inte alltid är bero-

ende av avancerade program för att använda datorstöd i undervisningen.   

Lärarna är mycket positiva till att använda datorer i matematikundervisningen men är noggranna med att 

poängtera att det inte får bli för mycket och att det måste finnas en idé bakom användandet. Precis som 

Ekstig (1999) anser lärarna i undersökningen att det är balansen mellan datorbaserat arbete och handräk-

nande som är nyckeln till störst möjliga förståelse hos eleverna. Lärarna nämner också att eleverna enligt 

styrdokumenten än så länge måste lära sig mycket matematik för hand. Detta faktum kan dock mycket väl 

komma att ändras i framtiden. I takt med att tillgängligheten på datorer ökar, att dynamiska program finns 

att tillgå gratis och att deras användarvänlighet och möjligheter ökar, vem vet hur matematikundervisning-

en kommer att se ut om tio år?  

Jag tänker nu återknyta till frågan som ställdes i inledningen. Kan införandet av fler datorer i klassrummen 

bidra till en förändrad och framförallt förbättrad matematikundervisning? Enligt den här undersökningen 

innebär datoranvändning att matematikundervisningen förändras och blir mer varierad. Dessutom medför 

datoranvändning nya redskap för visualisering, interagerande och kommunikation, vilket möjliggör för-

bättring av undervisningen. Jag skulle därför nog vilja säga att svaret på frågan är ja! 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Forgasz (2003) undersökning visar att lärare (60 %) oftare än elever (30 %) tror att datoranvändning i ma-

tematikundervisningen leder till ökad matematisk förståelse. Lärarna i den här studien är positiva till att 

använda datorstöd i matematikundervisningen och menar att det leder till att elevernas matematiska för-

ståelse ökar. Mycket forskning kring datoranvändning i matematik handlar om möjligheter med datorstöd, 

resultatpåverkan och lärares uppfattningar. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur eleverna 

upplever datoranvändningen i matematikundervisningen. Är de lika positivt inställda som lärarna och vilka 

delar av datorstödet är de mest nöjda eller missnöjda med och varför? Det skulle vara intressant att göra 

en enkätstudie för att få reda på hur vanliga olika uppfattningar är, men det skulle också vara intressant att 

få djupare insikt i vissa elevers uppfattningar via kvalitativa intervjuer.  
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Intervjuguide 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad användningen av datorer i undervisningen inne-

bär för matematikundervisningen.  

*Vilka ämnen undervisar du i? 

*Vilken utbildning har du? 

*Vad fick dig att börja använda datorn i matematikundervisningen? 

*Har du någon utbildning i att använda datorn i undervisningen? 

Vad används datorn till i matematikundervisningen? 

1. Vad används datorer till i din matematikundervisning?  

2. Finns det några moment i undervisningen där du använder datorer mer än andra, iså fall vilka? 

Vilka konsekvenser leder användandet av datorer till i matematikundervisningen? 

1. Vilka fördelar ser du med att använda datorer i matematikundervisningen? 

2. Vilka nackdelar ser du med att använda datorer i matematikundervisningen? 

3. Märker du någon skillnad på eleverna när de arbetar med hjälp av datorn jämfört med annars? 

5. Vad innebär datoranvändandet för dig som lärare? 

6. På vilket sätt har tillgången till datorer förändrat din undervisning? 


