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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I den nya läroplanen Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11) läggs nya krav på 

användandet av modern teknik i matematikundervisningen. Det kommer att krävas en 

långsiktig planering och ett omfattande arbete kring hur den moderna tekniken ska integreras i 

undervisningen så att den optimerar läro- och kursplanernas målsättningar och tas emot av 

eleverna på ett önskat sätt.  Idén till detta arbete fick vi efter att ha upptäckt Lingefjärd och 

Jönssons nyutgivna bok, IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning (2012), 

som utgår från de nya läroplanerna och beskriver hur olika gratisprogram kan användas i 

matematikundervisningen.  

 

Syfte: Syftet med detta arbete har varit ta reda på hur elevers inlärning och kommunikation 

av matematik påverkas av att bli introducerade i ett datorprogram som hjälpmedel.  

 

Metod: Vi gjorde en tredelad fallstudie där vi använde oss av datorprogrammet GeoGebra 

som är ett dynamiskt geometriprogram. Fallstudien bestod av ett undervisningstillfälle då 

eleverna, en liten grupp i årskurs nio, fick bekanta sig med programmet, ett tillfälle då 

eleverna satt parvis och löste några uppgifter med programmet och ett tillfälle då vi 

intervjuade eleverna om deras upplevelser och uppfattningar av att använda sig av 

programmet. 

Resultat: Det framkom i vår studie att det initiala skedet med introduktion av datorprogram 

i matematikundervisningen innebär många utmaningar och inte ger utdelning i form av 

förbättrad matematikinlärning. Av detta resultat och av vårt litteraturstudium kan vi dra 

slutsatsen att vinsterna med datorprogram som GeoGebra ligger längre fram och i form av en 

utvidgad inlärningszon, där målet är en IKT-kompetens som eleverna i framtiden kommer att 

behöva i studier och arbetsliv. Vi kan sammanfatta att då målet är att använda IKT för att 

gagna matematikinlärningen ur ett sådant helhetsperspektiv så är vi i början av en lång resa. 
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1. Inledning 

 

I den nya kursplanen (Lgr 11) läggs stor vikt på att modern teknik ska användas i all 

undervisning. Det är skolans ansvar att alla elever ”kan använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (s. 14, Lgr 11). 

Eftersom den förra läroplanen inte har krävt det så har förhållandet mellan informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) och matematik inte någon inarbetad tradition i den svenska 

skolan. Skolinspektionens (2011) rapport gällande IKT i skolan gav klart underkänt. 

Rapporten visade att det fanns goda ambitioner bland pedagogerna men skolorna fick inte 

själva råda över IKT:n, utan istället kommunerna och politikerna, vilket gjort det omöjligt att 

anpassa utrustning efter verkliga behov (Skolinspektionen, 2011). När nu den nya läroplanen 

så tydligt trycker på att IKT skall användas i skolan och i matematiken så är det högaktuellt 

att utveckla en praxis som tar fasta på detta. Matematiklärare står nu inför helt nya utmaningar 

på detta område. Således är vi i början på en lång resa då det gäller att integrera IKT som en 

naturlig del av matematikundervisningen. Vad som är viktigt att ha i åtanke när denna 

integrering planeras är hur framtida utbildning och arbetsmarknad i allt högre utsträckning 

kräver att man behärskar datorprogram. Specifikt för matematikämnet behövs datorprogram 

som är laborativa för att ge eleverna en realistisk uppfattning om och inblick i hur till exempel 

ingenjörer jobbar i vår tid.  

     Vi vill genom en liten fallstudie undersöka hur en integrering av IKT i matematikämnet 

bäst kan inledas. Vi vill känna med käppen på isen hur ett IKT-inslag i matematiken tas emot 

av elever, och hur det påverkar deras kommunikation, då kommunikation av matematik är en 

viktig komponent i en god inlärning (Ahlström, 1996). Kommunikationsförmåga innefattar 

allt ifrån att använda matematikens exakta språk för att uttrycka ett matematiskt påstående till 

att förklara matematiska saker med vardagsspråk (http://ncm.gu.se/5). Förutom det talade 

ordet kan kommunikationen innefatta andra uttrycksformer såsom skrift, symboler, bilder, 

teckningar och geometriska figurer (http://ncm.gu.se/5). Matematiken är språkburen och att 

då elever pratar matematik sinsemellan så tas en viktig potential tillvara i undervisningen. 

   Relevansen av undersökningen för verksamhetsfältet ligger i att få handfast erfarenhet av 

hur det nya inslaget med datorprogrammet GeoGebra i matematikundervisningen fungerar. 

  

http://ncm.gu.se/5
http://ncm.gu.se/5
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning om hur elevers kommunikation och 

inlärning av matematik påverkas av att bli introducerade i ett dataprogram som hjälpmedel, 

och hur elever själva tänker om att använda dataprogram i matematikämnet och för att lösa 

matematiska problem.  

 

2.2 Frågeställningar  
 

 När IKT i matematiken är nytt och ovant, hur upplever elever att få pröva på detta? 

 Hur ställer sig eleverna till användning av datahjälpmedel i matematiken? 

 Kan eleverna redan i introduktionsskedet dra nytta av programmet för sin 

problemlösning? 

 Hur ser olika elevtypers anpassning till introducering av IKT i matematiken ut? 

 Blir det mer utrymme för eleverna att kommunicera matematik då de får använda 

sig av datorprogram för att lösa matematikuppgifter? (Kommunicerandet av 

matematik är någonting som trycks på i Lgr11.) 
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3. Teoretiskt och begreppsligt ramverk 

 

I detta kapitel gör vi en genomgång av både teoretiska utgångspunkter, -perspektiv och -teori, 

till vår studie, och av centrala begrepp, såsom IKT i matematikundervisningen, och samtidigt 

av tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitlet är skrivet till dels innan, men till 

största del under och efter att själva studien genomförts. Detta har varit ett medvetet beslut 

baserat på Wästerfors (2008), som menar att vi som professionella (eller snart professionella) 

så att säga vet vad vi gör. Fördelen med detta förfaringssätt är dels att en eventuell förvåning 

över resultatet av empirin blir spontan och dels att ett kapitel om tidigare forskning blir en väl 

integrerad del av forskningsrapportens helhet (Rönnqvist & Vinterek, 2008). 

 

3.1 Fenomenologi och variationsteori  
 
3.1.1 Fenomenologi 

Bakgrunden för vårt val av teoretiskt perspektiv är tre tänkbara huvudperspektiv: realismen, 

fenomenologin och konstruktivismen. Realismen och konstruktivismen är varandras 

motsatser. Realismens ontologiska utgångspunkt är att människor och ting har inneboende 

eviga sanningar. Konstruktivismens ontologiska antagande är att all sanning konstrueras i 

samspelet mellan människor och att sanningarna är tillfälliga. Det fenomenologiska 

perspektivet ligger någonstans mellan det realistiska och konstruktivistiska. Fenomenologin 

intresserar sig för hur världen tolkas av betraktaren, det vill säga hur den enskilda människan 

upplever och tolkar ting och fenomen som denne möter. Denna teori bygger på en subjektiv 

kunskap. Ett viktigt begrepp i fenomenologin är livsvärlden. Det är den värld alla lever i och 

det är i denna livsvärld som individen möter nya fenomen som tolkas utifrån den förförståelse 

som individen har (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Fenomenologin handlar om både hur 

individen upplever fenomenen rent känslomässigt och om dennes intellektuella förståelse av 

fenomenen (Larsson, 1986). Justesen och Mik-Meyer beskriver även att i 

intervjusammanhang är det den intervjuades uppfattning och perspektiv på omvärlden som är 

det intressanta. 

   Det är i våra intervjuer som vi vill använda oss av det fenomenologiska perspektivet, då vi 

vill förstå elevernas livsvärld i aspekten hur de upplever och ser på IKT i matematiken. Vi 

önskar kunna greppa elevernas förförståelse som ligger till grund för hur de upplever att bli 

introducerade ett nytt element i matematiken. 

3.1.2 Variationsteori 

Variationsteorin används ofta i didaktiska studier, och denna har också fenomenologiska 

rötter. Variationsteorin bygger som namnet antyder på variation, och då variation som en 

förutsättning för att kunna lära sig förklarar Wernberg (Rönnqvist & Vinterek, 2008, s. 103-

04). Variationsteorin utgår från fenomenologins antagande att all kunskap är tolkad. Enligt 

variationsteorin är det sätt på vilket en individ lär sig beroende av hur denne tolkar kunskap 

(Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). Den värld som omger oss har ett kunskapsflöde 

som ständigt förser oss med ny kunskap. För att kunna sortera ut den väsentliga kunskapen i 

detta ständiga flöde krävs det att inte bara fokusera på kunskapen i sig utan även hur den 

varierar menar Pramling Samuelsson och Pramling. Författarna använder exemplet hur barn 

lär sig färger. För att kunna lära sig vad blått är, är det en förutsättning att även veta att det 

finns andra färger. Således blir lärarens uppgift att presentera kunskapen med en variation för 
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att eleverna ska kunna lära nytt. Detta innebär att läraren behöver presentera ny kunskap i 

relation till annan redan befäst kunskap.  

   Vår tanke är att när vi använder datorprogrammet i matematiken är det i sig själv en 

variation. Följaktligen använder vi indirekt variationsteori i vår studie; att använda 

programmet blir en variation till den undervisning eleverna får i sin ordinarie undervisning.  

3.2 Matematiska kompetenser 

Tidigare har man i skolan haft som mål att lära ut ett visst matematiskt innehåll. Nu är målet 

däremot på flera håll i världen att elever skall lära sig ett antal olika matematiska 

kompetenser. Europakommissionen har tagit fram olika kompetenser som anses 

betydelsefulla för inlärning under hela livet, och en av dessa kompetenser är digital 

kompetens (Christersson & Lingefjärd, Nämnaren, 2011). Det är också kompetenser som 

bedöms i PISA undersökningen. Även i den nya svenska läroplanen trycker man på att elever 

skall lära sig kompetenser, och bedömningen är formad därefter (Lgr11). Det är som om den 

nya läroplanen speglar variationsteorin, då Wernberg beskriver den enligt följande: ”Istället 

för ett reproducerande sätt att lära, erbjuds eleverna att utveckla kompetenser och förmågor 

för att kunna hantera nya situationer” (Rönnqvist & Vinterek, s. 104). I en rapport av år 2002 

från Danmark, vilken Helenius (2006) redogör för, och vilken de nya svenska läroplanerna i 

matematik grundar sig på, finns en indelning av sammanlagt åtta matematiska kompetenser i 

två huvudgrupper. Den ena huvudgruppen innefattar att känna till vilka typer av frågor och 

svar matematiken handlar om och tillämpa detta t.ex. genom att formulera matematiska 

problem. Den handlar också om att kunna förstå och föra matematisk argumentation. Den 

andra innefattar att förstå och kunna använda och växla mellan olika representationer, och i 

synnerhet att förstå den symboliska representationsformen, samt att kunna använda sig av 

olika tekniska hjälpmedel (Helenius, 2006). De kompetenser vi önskar undersöka i 

matematikämnet är data- och kommunikationskompetenserna, varav den förra återfinns i den 

första delgruppen i den danska kategoriseringen och den senare i den andra. Lgr11 fastslår om 

förmågan att kommunicera och argumentera på följande sätt: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla 

en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.  

 

Det som är nära förknippat med matematikens uttrycksformer är de olika matematiska 

representationerna: de fysiska, den verbala, den bildliga, den numeriska och den symboliska. 

Genom att bekanta sig med och röra sig mellan de olika representationsformerna ökar 

elevernas matematiska förståelse (Jönsson & Lingefjärd, 2012). I GeoGebra är det möjligt att 

röra sig mellan olika representationer, och däri finns en potential för att både 

kommunikations- och datakompetens utvecklas med hjälp av programmet. Att erövra 

datakompetensen som Jönsson och Lingefjärd kallar instrumentell kompetens kan vara en 

invecklad process, då den, som författarna hävdar, blir alltmer komplicerad ju mer 

sofistikerade de tekniska hjälpmedlen blir (s. 12). Men då den erövrats så kan det öppna sig 

tidigare oanade landskap. Anmärkningsvärt är, som författarna förklarar, att datorprogram i 

kombination med matematiken gör det möjligt för eleverna ”att lösa betydligt fler och 

intressantare problem, utan att göra så många beräkningar” för att bara nämna en fördel (s. 

31). Det finns forskning som kullkastar detta, och som istället poängterar att datorprogram 

möjliggör för elever att jobba på ett modernt sätt som är viktigt i framtiden. Resultatet från en 

dansk studie som Blomhøj (2001) har gjort visar att användning av datorprogram i hela 

matematikundervisningen inte i någon större utsträckning hjälper elevernas inlärning i 
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jämförelse med den vanliga undervisningen. Blomhøj menar att vinsten av att använda datorn 

i undervisningen i stället är den erhållna kunskapen i modern teknik. I Lgr11 fastslås 

förmågan att använda IKT i matematikämnet inte explicit som en förmåga men implicit kan 

man skönja den invecklade instrumentella kompetensen i följande uttalande: 

 
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 

presentera och tolka data. 

 

Att undersöka problemställningar med hjälp av digital teknik som nämns i detta citat ur Lgr11 

speglar Jönssons och Lingefjärds (2012) uppfattning som redogjorts för ovan. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att den nya läroplanen som betonar förmågor 

sammanfaller med variationsteorin då den betonar desamma och dessa sammanfaller båda i 

sin tur med IKT:s möjligheter.  

 

3.3 GeoGebra 

GeoGebra är ett så kallat dynamiskt geometriprogram (DGS, Dynamic Geometry Software) 

där geometriska figurer kan ritas in och sedan manipuleras (Jönsson & Lingefjärd, 2012). 

Författarna beskriver att programmet ger möjligheter till ett undersökande arbetssätt. Vidare 

berättar de att det finns många olika DGS-program och att det har gjorts mycket forskning och 

skrivits böcker om och kring dessa och att GeoGebra är det program som fått störst 

genomslagskraft. Anledningen till att GeoGebra blivit stort beror på att det är ett 

gratisprogram (till skillnad från många andra DGS-program) och dessutom mycket mer 

komplett än sina föregångare. Programmet omfattar algebra, geometri, funktionslära, 

infinitesimalkalkyl (även kallad analys, vilket innefattar derivata och integral), statistik och 

sannolikhetslära. Dessutom är programmet översatt till över 50 olika språk, däribland 

svenska. Vidare är programmet användarvänligt, både för elever och lärare. Programmet kan, 

enligt Jönsson och Lingefjärd (2012), användas till högstadiet, gymnasiet och i vissa fall även 

högskolan. På GeoGebras hemsida (www.geogebra.org) finns alla tips och all hjälp som kan 

tänkas behövas och dessutom många färdiga lektionsplaneringar från lärare som använder sig 

av programmet (Jönsson & Lingefjärd, 2012).  

   Vårt val av datahjälpmedel föll på programmet GeoGebra eftersom det är ett lättanvänt 

program som går snabbt att lära sig och det ger stora möjligheter till hjälp för eleverna. En 

studie av Lingefjärd, Ghosh och Kanhere (2012) gjord i Sverige och Indien år 2011 visar till 

exempel att elever slående snabbt lär sig göra geometriska konstruktioner i GeoGebra och att 

de använder sina befintliga kunskaper i geometri för detta. Det stannar dock inte vid det, för 

till och med medelpresterade elever gör, som studien visar, kritiska observationer och drar 

slutsatser längs vägen. En studie som grundade sig på variationsteorin av Attorps, Björk, 

Lingefjärd och Radic (2012) från år 2011 visade att GeoGebra ”ökande studenters möjligheter 

att lära sig lärandeobjektet.” Således uppnåddes i studien ett av variationsteorins centrala 

syften.  

 

3.4 IKT i matematikundervisningen 

Det finns tidigare forskning som behandlar hur IKT kan integreras i matematikundervisningen 

(Blomhøj, 2001). En del av denna forskning fokuserar på ”de undervisnings- och 

inlärningsmässiga möjligheter och hinder som finns närvarande i en datorbaserad 

http://www.geogebra.org/
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undervisning” (Blomhøj, 2001, s. 186). Blomhøj beskriver användningen av IKT i 

matematikundervisningen: 

Bruket av IT kan därmed skapa en fruktbar grund för att eleverna i ett socialt samspel 

tillsammans med varandra och med lärare kan lära sig den grundläggande betydelsen av 

matematiska begrepp. 

   Förverkligandet av den typen av effekter är emellertid starkt beroende av lärarens planering av 

öppna undervisningssituationer, där eleverna kan få stöd när det gäller att skapa mening i sina 

aktiviteter och den efterföljande systematiska kunskapsutvecklingen. (s.186)  

 

Introduceringen av IKT, i synnerhet avancerad sådan, kommer att förändra den didaktiska 

situationen i matematiken (Blomhøj, 2001). Det förändrar både det matematiska innehållet 

såväl som hur eleverna löser uppgifter. Blomhøj (2001) beskriver att en del av lärarens roll är 

att utforma undervisningen så att datorhjälpmedlen får en naturlig plats däri och att 

hjälpmedlen på ett relevant sätt bidrar till elevernas inlärning. Det är viktigt att läraren kan 

förmedla kunskaperna kring de inlärningsprogram eleverna använder så att de med säkerhet 

kan använda dessa (Blomhøj, 2001). Vidare fortsätter Blomhøj (2001) att förklara att det är av 

stor vikt att läraren kan samspela med eleverna, att lärarna förstår sin roll med de nya 

hjälpmedlen, så att de kan ”ta kontroll över sin egen verksamhet i inlärningsmiljön.” (s. 187) 

Om detta inte är fallet finns stor risk att eleverna endast följer lärarens instruktioner och 

”härmar” läraren utan att fundera och reflektera själva varför de gör på ett visst sätt och det 

kan bidra till att undervisningssituationen förlorar all möjlighet till ny inlärning. 

Datorhjälpmedlen ska eleverna kunna använda utan lärarens direkta inblandning och de skall 

hjälpa eleverna i deras egen inlärning. 

     Trots de många fördelarna som forskare ser med datorhjälpmedel i 

matematikundervisningen så går integrationen av dessa hjälpmedel långsamt. En viktig aspekt 

är att läraren måste se datorhjälpmedlen som en tillgång för att de ska kunna fullfölja sitt 

uppdrag som lärare (Blomhøj, 2001). Det har under lång tid inte varit legitimt med 

datorhjälpmedel i matematikundervisningen på de allmänna utbildningsinstitutionerna 

(Blomhøj, 2001), men detta är något som har förändrats i och med att det numera är ett krav 

att de ska användas i den nya kursplanen i matematik (Lgr11).  Blomhøj (2001) återger att den 

forskning som gjorts kring integrering av datorhjälpmedel i matematikundervisningen inte till 

en början visar på någon förbättrad situation i elevers inlärning.  

 
Man har tvärtom visat att introduktionen av avancerade datorprogram i 

matematikundervisningen komplicerar den didaktiska situationen, att den traditionella synen på 

matematik som ämne ifrågasätts, att det matematiska innehållet genomgår en datalogisk 

transponering, att behovet av differentiering i undervisningen blir större och att kraven på 

lärarens matematiska och didaktiska kvalifikationer ökar. (Blomhøj, 2001, s. 189) 

 

Trots detta så bör integreringen av IKT i matematikundervisningen eftersträvas för att det i 

längden kommer att ge goda resultat, förutsatt att lärarna är positiva till hjälpmedlen och anser 

att det hjälper dem i undervisningen och i elevernas inlärning.  

3.4.1 En dansk studie om integration av IKT i matematikundervisningen    

Mellan 1995 och 1998 genomfördes ett försök att integrera IKT i all undervisning vid två 

danska gymnasieskolor (Blomhøj, 2001). Det startades speciella elektroniska klasser och de 

elever som gick i dessa hade innan fått information om vad det skulle innebära. Dessa klasser 

följdes under hela deras gymnasietid och utvärderades i slutet av andra året genom 

observationer och intervjuer av eleverna. I analysen av materialet tas hänsyn till elevernas 

egna åsikter och upplevelser av användningen av datahjälpmedel.  
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   Alla elever fick från början var sin dator med olika program som var anpassade till de olika 

ämnena. Idén med hela försöket var att eleverna skulle använda datorn som sitt primära 

verktyg i alla teoretiska ämnen. Tanken var att datorerna skulle vara ett pedagogiskt 

hjälpmedel för eleverna och att det skulle ge eleverna kompetensen att använda avancerade 

datorprogram, som sågs som en kompetens i sig.    

   Eleverna använde datorhjälpmedlen i all matematikundervisning och de hade tillgång till tre 

avancerade datorprogram som de även fick använda i provsituationer (Blomhøj, 2001). Denna 

studie har många likheter med vår, och därför kommer vi att sätta analysen av våra resultat 

sida vid sida med denna danska studies resultat. 

3.4.1.1 Tre olika elevtyper 

Blomhøj (2001) identifierade tre olika elevtyper i samband med IKT i 

matematikundervisningen i sin studie – den osäkra och defensiva, den lösningsinriktade och 

den reflekterande. Han poängterar att detta är generella bilder av eleverna som inte passar in 

exakt på alla elever, han menar att han kan se mönster hos eleverna som gör att de faller in i 

dessa tre olika elevtyper. Nedan återger vi några för oss intressanta karaktärsdrag som hos 

Blomhøj kännetecknar eleverna i de olika kategorierna. 

 

Den osäkra och defensiva eleven – Blomhøj uttrycker att det är tydligt att denna typ av 

databaserad undervisning inte är lämpad för dessa elever och att det är en utmaning för lärarna 

att kunna stimulera och uppmuntra dessa elever till fortsatt utveckling. Dessa elever är till sin 

attityd osäkra och defensiva. Blomhøj beskriver att han ser ett mönster med dessa elever att de 

vill använda datorn för att komma ihåg ”hur man bär sig åt med en viss beräkning” (s. 200). 

Vidare beskriver han hur dessa elever har svårigheter med att skilja på matematikens 

teoretiska innehåll och de tekniska detaljerna i programmet. Dessa elever känner ofta inget 

personligt engagemang till användningen av datahjälpmedlen för att undvika att känna 

personliga nederlag. De tycker oftast att de klarar sig med den kunskap de har, trots att det är 

tydligt att den är bristfällig. 

 

Den lösningsinriktade eleven – Dessa elever är relativt medvetna om vad de gör och funderar 

på och bedömer hela tiden vad de gör, och reflekterar över sina resultat och ställer dem i 

relation till de i uppgiften givna kraven. De gör sällan mer än det allra nödvändigaste och 

svarar oftast kortfattat. Om de får frågor kring hur de löst uppgifter är de oftast duktiga att 

kommunicera hur de har tänkt och utvecklar sina tankar på ett matematiskt korrekt sätt. Dessa 

elever uttrycker att det är bra att de får ha tillgång till datahjälpmedel i 

matematikundervisningen och att dessa hjälpmedel har ett värde i sig att använda. Samtidigt 

upplever dessa elever att datahjälpmedlen inte hjälper dem i deras lärande, utan endast 

förenklar uträknandet.  

 

Den reflekterande eleven – ”Den reflekterande eleven kännetecknas av att eleven stannar upp 

och för ett ögonblick överväger det som gjorts och de resultat som framkommit i relation till 

sina förväntningar och sin kunskap om det matematiska innehållet” (s.210). Dessa elever 

engagerar sig ofta personligt i det de gör och ställer egna krav på sig själva som är mer än de 

som ställs i undervisningen. Eleverna har med andra ord en vilja att förstå det matematiska 

innehållet och de begrepp som det innehåller, och de vågar också riskera att misslyckas på 

grund av det personliga engagemanget.    
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3.5 Kommunikation i matematikundervisningen 

Varför är kommunikationen så viktig i just matematiken? En förklaring ges av Bengt Bratt, 

som beskriver språket som vår mentala tumme (Ahlström, 1996).  

 
Som bekant är det med hjälp av handens tumme som vi kan fatta, gripa tag i något, t ex ett 

verktyg. Vi kan utgå ifrån att det är med hjälp av språket vi kan fatta saker och ting på det 

abstrakta planet, t ex i ämnet matematik.  

   Det är tveksamt huruvida kunskaper av teoretisk eller abstrakt natur kan sägas existera annat 

än i eller genom individens språk eller språkförmåga. (Ahlström, 1996, s. 59)                 

 

Vidare beskriver Bratt att språket är en grund för att kunna ta till sig ny kunskap och lära sig 

mer. Ju mer språklig kompetens desto bättre förutsättningar för att ta till sig ny kunskap. 

Matematikämnet består till stor del av abstrakta kunskaper och Bratt beskriver att det är med 

språket vi kan beskriva, förstå och föra vidare denna kunskap. Dessutom består 

matematikundervisningen till stor del av kommunikation, vilket gör den språkliga 

kompetensen ytterst viktig i matematiken. Jan Wyndhamn (Ahlström, 1996) utvecklar 

ytterligare betydelsen av den språkliga kompetensen i matematiken.  

 
Teoretiska studier kräver alltså ett språk, att den studerande behärskar eller lär sig det system av 

ord, tecken och symboler som uttrycker studiernas innehåll. Den som inte nått en viss bestämd 

språklig nivå kan inte tillägna sig den information eller de kunskaper som står till förfogande på 

denna nivå. (Ahlström, 1996, s. 60).  

 

En fråga som uppstår i resonemanget kring språkets betydelse i matematiken och som 

Wyndhamn belyser är huruvida man bör använda svåra ord och facktermer i undervisningen. 

Bratt svarar på Wyndhamns fråga genom att beskriva att det är av stor vikt att försöka lära 

eleverna ”det avancerade språk som bär den abstrakta delen av vår kunskap om verkligheten” 

(Ahlström, 1996, s. 61). Vidare beskriver han att detta dock till viss del får anpassas till de 

skillnader i kunskapsnivåer olika elever har. Bratt trycker på att alla elever ska ges möjlighet 

att utveckla de fem viktigaste uttrycken språket har: tala, lyssna, tänka, läsa och skriva. Han 

lägger stor vikt på att dessa fem uttryck ska finnas med i den vardagliga undervisningen.  

    Med all information om hur betydelsefull kommunikation är i matematikinlärningen så är 

det viktigt att inte överskatta kommunikationens roll (Ahlström, 1996). Inger Wistedt 

(Ahlström, 1996) förklarar att det finns risk för att tro att det räcker att ge elever utrymme för 

att kommunicera i undervisningen och då glömma lärarens roll att vägleda eleverna med rätt 

termer, betydelser och att fokusera samtalet till kärnan. Wistedt beskriver även risken att 

underskatta kommunikationen i matematikundervisningen. Hon trycker på vikten att läraren 

ska finnas till hands för att hjälpa eleverna att göra deras egna tankar tydliga och förankra 

dem i ett större sammanhang med svårare termer och uttryck. Wistedt beskriver att en del av 

lärarens roll är att förstå att elevers tankar är en del i deras utveckling och att dessa tankar ska 

vara utgångspunkten när läraren förklarar med ett svårare språk för att ge eleverna större 

möjligheter att ta till sig de nya kunskaperna (Ahlström, 1996).  

   En mer praktisk aspekt på kommunikation i matematikundervisningen redogör Raquel 

Milani (2012) för i sin forskning om dialogens betydelse. Hon hänvisar till de amerikanska 

NCTM-standarderna som fastslår följande: ”Den typ av kommunikation som 

klassrumsdiskursen består i påverkar kvaliteterna för matematikinlärning.” Det beror på ”hur 

läraren tillåter eleverna att uttrycka sig och hur de responderar till elevernas svar” (vår 

översättning) hur inlärningen blir, förklarar Milani. Dialog i matematikundervisning kan se 
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olika ut. Det är vanligt att läraren ställer frågor som denne har färdiga svar till och då blir 

kommunikationen en gissningslek. Den typ av dialog som Milani förespråkar är ”ett landskap 

av upptäckande” där lärare och elever trots olika nivå på förhandskunskaper behandlar 

varandra som jämlika. I denna typ av dialog är de viktiga komponenterna att göra en 

frågeställning, ta risker och behålla jämlikheten. Milani hänvisar till Skovsmose som 

förknippar denna typ av dialog med att ställa frågor. Han tydliggör detta med ett exempel där 

två elever för en dialog: 

Den ena föreslår ett perspektiv. Den andra frågar ”menar du att…?” Denna fråga verkar 

omformulera (formulera med andra ord) den procedur de håller på att genomföra. När då 

perspektivet är klargjort behöver det undersökas för att se om det är användbart. Frågor som 

”varför”, eller ”var fick du det ifrån” kan sätta igång de dialogiska handlingarna att identifiera, 

förespråka och tänka högt.” (Vår översättning.) 

Idén med allt detta uttrycks av Nystrand som hävdar att ”när lärare ställer frågor till elever om 

vad de tänker […] så främjar de grundläggande förväntningar till inlärning genom att på 

allvar behandla elever som tänkare” (Nystrand citerad i Milani, vår översättning). Läraren 

visar nyfikenhet. Läraren visar samtidigt ett gott exempel på hur man frågar, och detta sporrar 

sedan eleverna att fråga varandra, anför Milani. 
 

3.6 Sammanfattning av det teoretiska och begreppsliga ramverket och dess 

betydelse för studien 

I denna del har vi önskat göra bekant för läsaren vilka teorier och begrepp vår studie vilar på. 

Först presenterades fenomenologin och variationsteorin varav den förra är ett så kallat 

teoretiskt perspektiv som i studien används i intervjusammanhanget, medan den andra är en 

teori som ofta används vid didaktiska studier och som grundar sig på fenomenologin och på 

hur människan lär. Sedan diskuterades matematiska kompetenser, ett begrepp som är centralt i 

vår tids matematikundervisningssammanhang i stora delar av världen, men som inte varit det 

längre än sedan Lgr11 i de svenska läroplanerna. De kompetenser vi diskuterat är de digitala 

och kommunikativa, då dessa är centrala i vår studie – den förra då den är oumbärlig och den 

senare då den är utslagsgivande för matematikinlärning då den skall observeras. Vidare 

presenterades det program studien kretsar kring, GeoGebra, för att sedan gå över i en 

diskussion om IKT i matematikundervisning – det mest centrala begreppet i vårt arbete. I 

detta sammanhang presenterades en stor dansk studie om IKT och matematik som 

kompletterar den begränsade fallstudie vi valt att göra och som vi infogar i vår analys av 

resultaten av vår studie. En del av den danska studien handlar om olika elevtypers anpassning 

till IKT som hjälpmedel i matematiken, något som här presenteras för att vi sedan kommer att 

göra en liten kategorisering av våra undersökningspersoner enligt samma modell. Slutligen 

diskuterades kommunikationens roll i matematikundervisningen både ur teoretiska och 

professionella vinklar, för att även här ge en grund för resultatanalysen. 
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4. Metod 
 

Vår metod omfattade:  

 

 Undervisningstillfälle 

 Deltagande observation/observation 

 Intervjuer 

 

Vårt mål med valet av metod var att eleverna som medverkar skulle få pröva på ett nytt 

datahjälpmedel och sedan reflektera om och i så fall hur det hjälpte dem med förståelse och 

med att kommunicera matematik.  

   Att vi valde både undervisningstillfälle, vanlig och deltagande observation och dessutom 

intervjuer bygger på triangulering. Med triangulering menas det att samma sak undersöks på 

flera olika sätt för att bättre komma åt elevernas verklighet (Merriam, 1994).  

4.1 Urval 

Vi önskade göra studien på elever i årskurs nio eftersom vi använde oss av en uppgift från ett 

gammalt nationellt prov som kräver kunskaper om matematik som elever i årskurs nio har. På 

skolan där vi gjorde vår studie finns matematik som elevens val och vi beslöt då att ta tillfället 

att välja elever från denna grupp då de hade ett matematikintresse och inte hade svårigheter att 

uppfylla målen, vilket fungerade väl för vårt syfte. Dessutom gick dessa elever inte miste om 

ordinarie undervisning. I elevens val-gruppen fanns åtta stycken nior och av dessa deltog fyra 

i studien. 

4.2 Forskningsetik 

Studien har följt Vetenskapsrådets (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) etiska regler som 

består av fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att alla medverkande i studien ska informeras 

vilka förväntningar som ställs på dem, att det är helt frivilligt att medverka och att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att alla medverkande 

(eventuellt även vårdnadshavare om de medverkande är under 15 år) ska godkänna sin 

medverkan och att inga otillbörliga påtryckningar får utövas på dem för att få dem att 

medverka. Konfidentialitetskravet innefattar att alla namn och personuppgifter som de 

medverkande lämnar ska behandlas på sådant vis att de inte kan identifieras och vid känslig 

information bör en överenskommelse om tystnadsplikt undertecknas. Nyttjandekravet innebär 

att det insamlade materialet inte får ges vidare till annat än vetenskapliga syften och att inga 

personuppgifter får lämnas utan att de berörda har lämnat sitt samtycke. 

   Vi frågade innan studien började berörda elever och deras föräldrar, i de fall de var under 15 

år, om godkännande att de medverkar. Alla inblandade fick viss information om vad studien 

skulle handla om. Vi nämnde inte att vi intresserade oss extra av kommunikationen för att 

undvika att de skulle påverkas av den vetskapen. I övrigt fick alla information om vad de 

skulle göra och vad syftet var med studien. Både eleverna och deras föräldrar fick information 

om att eleverna inte skulle komma att namnges i rapporten och varken skolans namn eller 

stadens skulle komma att nämnas.  

4.3 Reliabilitet och validitet och begränsningar 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är och om resultatet skulle bli detsamma om 

studien gjorts om vid ett senare tillfälle. Validitet belyser istället studiens giltighet och om den 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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verkligen undersöker det den utger sig för att göra (Patel & Davidsson, 2003). Vår studie i sig 

har en god validitet. Vi ville undersöka vad elever tycker om att använda datahjälpmedel i 

matematikundervisningen och hur dessa hjälpmedel påverkar deras kommunikation. I och 

med att vi satt dem i en situation där de fick använda ett datahjälpmedel och dessutom spelade 

in deras inbördes kommunikation så undersökte vi det vi ville veta. Vi använde oss också av 

triangulering för att öka vår validitet. Merriam (1994) beskriver att triangulering är när ett 

fenomen undersöks med flera olika metoder och därmed kan triangulering öka både studiens 

validitet och reliabilitet. I vår studie observerade och intervjuade vi eleverna för att säkerställa 

att det vi undersökte stämmer överens med den intervjuades verklighet. Det faktum att vi hade 

så få deltagare är en begränsning. Nackdelen är att vårt urval inte är representativt för en stor 

grupp elever och vi har redan från början sållde bort elever med matematiksvårigheter och 

med bristande intresse för matematik. En annan begränsning är att eleverna kom från samma 

skola och från samma klass.  

4.4 Tredelad fallstudie 

När undersökningens syfte är att gå djupare i ett praktiskt problem och där det kan finnas 

kritiska punkter är fallstudier utmärkt att använda (Merriam, 1994). Vår studie byggde på att 

vi ville undersöka hur man kunde introducera IKT i matematikundervisningen och hur 

eleverna ställde sig till det nya hjälpmedlet. För att få ett positivt utfall av att introducera IKT 

var det av stor vikt att det görs på rätt sätt så att eleverna får en positiv bild av de nya 

hjälpmedlen. Detta var emellertid inte någon lätt sak att åstadkomma. Detta var en kritisk 

punkt, vilket gjorde det lämpligt för att använda en fallstudie.  

   En fallstudie ska undersöka och analysera ett mindre och begränsat område eller en 

företeelse (Merriam, 1994). Vi gjorde en fallstudie av experimentell art när vi utförde ett litet 

försök att introducera IKT som ett hjälpmedel i matematiken. Becker beskriver att syftet med 

fallstudier är att få en heltäckande förståelse för det fenomen som undersöks och att det i 

analysen ska kunna komma fram samband av generell art (Merriam, 1994). För att uppnå en 

heltäckande förståelse använde vi oss av en tredelad fallstudie. Första delen var ett 

undervisningstillfälle där eleverna fick bekanta sig med programmet, andra delen bestod i att 

eleverna fick använda programmet för att lösa några uppgifter, och den tredje bestod i att vi 

intervjuade eleverna om vad de tyckte om hjälpmedlet.  

   Merriam (1994) komprimerar fallstudiens natur i tre påståenden:  

 

 ”visa läsaren vad som bör göras och vad som inte bör göras i en liknande situation,” 

 ”gälla en speciell situation men ändå belysa ett generellt problem,”   

 ”ha påverkan av författarens egna värderingar, även om det inte behöver vara fallet.” 

(s. 27) 

En kritik kring fallstudier är att det inte går att dra generella samband från ett specifikt fall. 

Här tillbakavisar Flyvbjerg denna kritik genom att belysa enskilda fallstudier som lett till 

generella samband (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett av exemplen är Galileos enskilda 

fallstudie om fallande föremål som visade det generella sambandet att oavsett tyngd på 

föremålet tar det lika lång tid för det att falla till marken. Flyvbjerg menar att om man väljer 

att göra fallstudier i så kallade kritiska punkter kan studien leda till generella samband.  

 

4.4.1. Genomförande 

De tre delarna av fallstudien fanns för att ge olika bitar av en helhet. Undervisningstillfället 

skulle ge eleverna insikter i GeoGebra så att de kunde lösa uppgiften i studiens andra del. 

Undervisningstillfället skulle också genom en problemlösande lärarledd diskussion repetera 

Pythagoras sats som behövdes i lösandet av en del av den kommande uppgiften. Under detta 
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första tillfälle observerade vi hur eleverna kom igång med GeoGebra samt deras 

kommunikation med oss och med varandra. Tillfället då eleverna löste uppgiften med hjälp av 

GeoGebra var tillfället som visade hur eleverna kunde begagna sig av GeoGebra för att lösa 

matematikuppgifter. Två av fyra deluppgifter var av ett mer elementärt slag medan de två 

andra var av mycket problemlösande art (vilket innebär att inga färdiga lösningsmallar givits). 

Där observerade vi på plats genom deltagande observation och efteråt observerade vi 

elevernas skärminspelningar. Det tredje tillfället var intervjutillfället där vi önskade få reda på 

hur eleverna upplevt att jobba med GeoGebra, hur de förhåller sig till IKT i 

matematikundervisningen överhuvudtaget och till problemlösning i synnerhet. Vid detta sista 

tillfälle spelade vi in samtalen för att sedan transkribera och analysera dem. 
 
4.4.2 Undervisningstillfälle  
Eftersom vi ville att eleverna skulle få prova att använda programmet så var det givet att vid 

första tillfället i undersökningen låta eleverna bekanta sig med programmet och lära sig några 

av dess väsentliga funktioner. Det var meningen att eleverna under detta tillfälle skulle få lära 

sig de kunskaper i programmet som behövdes för att lösa uppgiften som de skulle arbeta med 

vid nästa tillfälle. De fick vid båda tillfällena arbeta i par för att vår studies 

kommunikationsmål skulle kunna uppfyllas.  

4.4.3 Problemlösning med hjälp av GeoGebra 

När eleverna sedan löste uppgiften gjorde vi en variant av deltagande observation. 

Observationen gick till så att eleverna med hjälp av ett skärminspelningsprogram fick spela in 

hur de löste uppgiften med hjälp av GeoGebra. De skulle också tala in hur de gjorde och 

tänkte. Vi spelade inte in allt eleverna gjorde på skärmen utan när de löst en uppgift bestämde 

de själva när de började spela in och visade sedan hur de gjorde när de löste problemet 

(Jönsson & Lingefjärd, 2012). Eleverna fick sitta i olika grupprum och vi gick mellan dessa, 

vilket innebar att vi fanns tillhands när de hade frågor eller om de körde fast. Vår deltagande 

observation skiljde sig lite från de mer traditionella metoderna då vi främst observerade vad 

eleverna gjorde på skärmen och vad de sade vid ett tillfälle istället för, som Justesen och Mik-

Meyer (2011) beskriver observation, att observera i rummet under en längre tid. Författarna 

tar även upp att en av fördelarna med observation är att kunna iaktta interaktionen under tiden 

den utspelar sig. I vår studie iakttog vi elevernas lösning av det matematiska problemet i 

skärminspelningen. Vårt val att använda deltagande observationer grundade sig på att det var 

viktigt att kunna hjälpa eleverna när de behövde det. Annars kunde de ha riskerat att köra fast 

och inte komma vidare, vilket skulle ha försvårat vår analys. 

   Uppgiften vi valde att använda oss av grundade sig på en uppgift från ett gammalt nationellt 

prov (Skolverket, 2004, se bilaga 1). Uppgifter i de nationella proven är väl genomtänkta 

samtidigt som uppgiften var relevant för eleverna som skulle komma att skriva nationellt prov 

i matematik våren 2013. Vi förändrade vissa delar i uppgiften för att den skulle bli kompatibel 

med GeoGebra, med vilket vi menar att då vissa utmaningar skulle försvinna då de fick hjälp 

av programmet så såg vi till att de fick andra utmaningar istället (se vår uppgift i bilaga 2). Vi 

hade också med ett inslag av traditionellt räknande med penna och papper, då vi likt Blomhøj 

(2001) anser att IKT bör ses som ett hjälpmedel i undervisningen och att det är en 

kombination av arbete med datorn och gammalt hederligt räknande med papper och penna 

som är det optimala för inlärningen.  

4.4.4 Intervjuer 

Vi valde att göra kvalitativa, semi-strukturerade, fenomenologiska livsvärldsintervjuer. I 

sådana intervjuer söks intervjupersonens fördomsfria beskrivningar. Man försöker fånga 

meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld genom att tolka det sagda utifrån 

kunskap om intervjuämnet. Man vill sporra de intervjuade till att ge exakta beskrivningar och 
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till att beskriva specifika händelser. (För en summering av Kvale och Brinkmanns (2009) 

redogörelse över tolv aspekter av kvalitativa, semi-strukturerade, fenomenologiska 

livsvärldsintervjuer, se bilaga.) Vi vill framhålla att vi har dragit oss lite grand mot ett 

realistiskt perspektiv. Orsaken till att vi gjorde det är att vi inte jobbade med så känslomässig 

tyngdpunkt som man ofta gör vid fenomenologiska livsvärldsintervjuer utan ville få respons 

på matematikundervisning. 

4.4.4.1 Intervjuernas mål och metod 

Syftet eller målet med intervjuerna var att få empirisk kunskap om intervjupersonernas 

erfarenheter av att använda dataprogrammet GeoGebra i matematikämnet. Som uttryckts 

tidigare önskade vi genom vår fallstudie inhämta kunskap om hur man inleder en integrering 

av IKT:n i matematikundervisningen på ett sätt som elevernas inlärning gagnas av och som 

sporrar deras intresse att lära sig ämnet – och vi såg speciellt på kommunikationskompetensen 

i detta eftersom den är central och återspeglar matematikinlärningen. När eleverna gjorde 

uppgiften i del 2/3 i undersökningen visste de inte om att det var kommunikationen vi såg på, 

eftersom den vetskapen kunde ha påverkat dem för mycket. I intervjuerna beslöt vi att inte 

heller nämna detta, av samma orsak, om de inte specifikt skulle fråga oss om det. 

   Vi strävade efter att ha ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt i våra kvalitativa, 

livsvärldsintervjuer som Spradley beskriver enligt följande: 

 
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag 

vill förstå meningen i din upplevelse, gå in i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 

förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Spradley 

citerad i Kvale och Brinkmann, s. 140). 

För intervjuförberedelser, inklusive intervjuguide med teman och frågor, se bilaga. 

4.4.4.2 Intervjuetik  

I en intervjusituation påverkas de intervjuade av situationen och det som framkommer ur 

intervjun påverkar i sin tur tolkningen och analysen av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det är därför viktigt att reflektera över detta under hela intervjuprocessen. Under förarbetet 

inför intervjun är det av vikt att fundera kring vilka personliga konsekvenser intervjun kan ha 

på den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra intervjuer kom att ha ett fokus på hur 

eleverna uppfattade datahjälpmedel i matematikundervisningen och hur de löste uppgiften. 

Intervjun kom med andra ord sannolikt inte att beröra personliga och känsliga ämnen. Vi var 

noga med att innan intervjun poängtera för eleverna att vi intresserade oss för vad de tyckte 

och att det inte fanns något rätt eller fel utan vi vill undersöka deras åsikter. Under själva 

intervjun är det viktigt att bejaka att de intervjuade kan påverkas av situationen och vilka 

konsekvenser det kan ha på vad och hur de svara, det kan till exempel bero på stress som kan 

förändra hur de ser på sig själva och påverka svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

utskriften av intervjuerna är det viktigt att fundera kring om utskriften på ett godtagbart sätt 

återger de intervjuades svar, så att dessa inte förvrängs på något sätt. I analysen av 

intervjuerna kommer frågan in huruvida de intervjuade ska ha inflytande eller inte på hur 

deras svar tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi var intresserade av de intervjuades 

åsikter så strävade vi efter att under intervjun vara noga med att vi förstod vad de menade och 

direkt efter en del frågor kontrollerade vi därför att vi tolkat svaret så rätt som möjligt, t.ex. 

genom att med egna ord spegla det de just sagt. Vi försökte att även efter intervjun kontrollera 

att vi tolkat det sagda så rätt som möjligt. I själva rapporteringen av intervjuerna är det 

betydelsefullt att återigen fundera kring vilka konsekvenser rapporten kan ha på de berörda 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Om delar av intervjun återges exakt ordagrant i rapporten kan 

vissa karateristiska ord som den intervjuade använder indirekt avslöja vem denne är (Trost 

1997). Som vi tidigare nämnt var våra intervjuer inte av känslig art och risken för att det 
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skulle få negativa konsekvenser på de medverkande var mycket liten. Även om någon skulle 

kunna identifiera vem den intervjuade var så är risken mycket liten att det på ett negativt sätt 

skulle påverka denne.       

4.4.4.3 Att intervjua barn 

Man bör hålla i åtanke att det råder ett skevt maktförhållande mellan vuxna och barn i 

intervjuer, och som Kvale och Brinkmann råder så bör man undvika att bli identifierad av 

barnen som läraren, då de i så fall skulle kunna tro att intervjuaren är ute efter rätt svar (s. 

162). Det är även viktigt att frågorna är åldersanpassade. Till exempel måste frågorna frågas 

en och en, inte många i taget, och de skall vara korta i formuleringen. Att intervjua i naturliga 

miljöer ökar också oddsen för att intervjuerna lyckas.  

   En orsak till att vi använde parintervjuerna var att intervjupersonerna då kunde sporra 

varandra att tala men även för att elever lär sig av varandra och skapar sin kunskap 

tillsammans (Andersson & Carlström, 2005). En annan orsak var, som Trost (1997) 

argumenterar, att parintervjuer är lämpliga för barn då det minimerar risken för att eleverna 

skall känna att de är i underläge i förhållande till oss som gör projektet. Vi ville också öka 

denna känsla av lika värde hos eleverna i förhållande till oss genom att bara en av oss var 

aktiv i intervjun medan den andra endast antecknade och på någon enstaka gång inflikade 

något.  

4.5   Analys av materialet 
Efter var och en av de tre delarna av undersökningen analyserade vi de resultat som 

framkommit. Efter undervisningstillfället skrev vi ned hur eleverna agerat och kommunicerat 

så som vi observerat och noterat att de gjort. Efter uppgiftslösningstillfället skrev vi ner hur 

eleverna agerat med hjälp av att lyssna på skärminspelningarna, vilka, mot vår förmodan 

innehöll betydligt mer än bara de slutliga lösningarna till deluppgifterna, och således gav oss 

god hjälp för minnet. Vi använde deras bilder och anteckningar då vi skrev ner hur de agerat 

vi detta andra tillfälle, samt ritade någon bild över deras tankegång. Efter det tredje tillfället, 

intervjutillfället, talade vi om hur vi generellt upplevt den emotionella stämningen under 

intervjuerna för att sedan lyssna och transkribera och notera mönster när vi skrev vår 

redovisning av dem. Till sist analyserade vi studien som helhet för att se samband och 

genomgående mönster av agerande hos olika elevtyper.  
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5. Genomförande och resultat 

Nedan redogörs för genomförandet av vår fallstudies tre delar, undervisningstillfället, 

uppgiftslösningstillfället och intervjutillfället, var för sig. Efter varje sådan redogörelse följer 

en resultatdel där resultatet sammanfattas och kopplingar till det teoretiska ramverket görs. 

5.1 Undervisningstillfälle 
Vi strävar till att planera lektionen noggrant för att undervisningen skall vara fokuserad och 

intressant för eleverna. Eleverna får dessutom en lathund och en elevhjälp som skall hjälpa 

dem använda programmet (Se bilagorna 4 och 5). 

   Till att börja med närvarar alla sex elever, tre tjejer och tre killar där det är en blandning av 

olika etniciteter. Vi har med två fler än vi tänkt använda i hela studien för att gardera oss mot 

eventuella sjukdomar eller avhopp. Tre av eleverna frågar tidigt om det är nödvändigt att vara 

med under hela lektionen som är på 80 minuter, då de är stressade inför kommande prov och 

läxförhör i andra ämnen. Vi beslutar gemensamt att de är med i cirka tjugo minuter då vi går 

igenom det de behöver kunna för att lösa uppgiften vid nästa tillfälle. Vi visar på smartboard 

hur GeoGebras fönster ser ut när det är inställt på geometri, har ett rutnät, algebrafönster, 

kommandorad och formelhjälp synliga. Sedan visar vi hur man kan rita en polygon (en 

flerhörning) i programmet. Vi går igenom hur man räknar ut omkretsen och arean av 

polygonen enkelt med funktioner i formelhjälpen. Alla eleverna lär sig snabbt hur de ska göra. 

Elev C uttrycker att hon tycker det är svårt med datorer och att hon har lättare att förstå och 

räkna med papper och penna, detta till trots klarar hon allt galant. Efter tjugo minuter går 

eleverna A, C och F för att studera inför kommande prov.  

   Sedan får eleverna göra en övning där de använder verktygen i GeoGebra som de nyss lärt 

sig. De skall rita en tringel och vi skall se på ett par av triangelns vackra samband: att dess 

bisektriser (de linjer som delar triangelns vinklar i tu) skär varandra i en punkt i triangeln, och 

att dess mittpunktsnormaler (de linjer som går igenom mittpunkterna på triangelns sidor och 

samtidigt står vinkelrätt mot dessa) skär varandra i en punkt utanför triangeln plus specialfall 

av detta (Skott m.fl., s. 31-32). Poänger med övningen är att, genom att göra konstruktionen, 

få befästa den färdighetskunskap som de fått och att se hur man sedan kan dra i triangelns 

hörn och att sambanden gäller för samtliga trianglar. Angående den senare poängen, så är, 

som Lingefjärd (2010) framhåller, möjligheten att ”variera matematiska konstruktioner på 

olika sätt” den egenskap i GeoGebra som elever och lärare uppskattar mest. Han förklarar att 

detta grundas i det faktum att ”varje koncept, situation och fenomen har egenskaper, och när 

en egenskap varieras och andra hålls oförändrade så tenderar vi att lägga märke till det som 

varierar” (vår översättning). Detta faktum är, som han vidare framhåller, en av de 

grundläggande utgångspunkterna i variationsteorin. Ytterligare angående den senare poängen 

så är detta att se på vissa geometriska utsagor med hjälp av GeoGebra det fördelaktigaste 

sättet att skapa en för kommunikationskompetensen gynnsam läromiljö, enligt Brunström och 

Fahlgren (2009).  

   Ytterligare en övning som eleverna får göra är att rita två lika stora kvadrater, vilka 

demonstrerar ”ett bevis till Pythagoras sats utan ord” och vi vill locka eleverna att själva 

kommunicera till oss att det är frågan om Pythagoras sats och hur de ser detta (van de Walle, 

s. 429-30, se figur 1, Pythagoras sats innebär att kateternas (eller de sidor vilka bildar den räta 

vinkeln) kvadrater sammanlagt är lika med hypotenusans kvadrat). Som Van de Walle 

poängterar får eleverna själva finna samband istället för att läraren förklarar dessa för dem, 

och detta kan, fortsätter han, göras även med hjälp av dynamiska geometriprogram. Orsaken 

till att vi valde denna övning var förutom att de fick öva sig i att göra mer komplicerade 

konstruktioner i GeoGebra, även att de fick träna Pythagoras sats på ett nytt sätt, som en liten 

uppfriskning inför den uppgift de skall komma att få jobba med i nästa del av 
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undersökningen. Av de tre elever som är kvar i undervisningssalen vid detta tillfälle deltar två 

aktivt i diskussionen och den tredje följer fokuserat med. 

 

 
Figur 1 – Pythagoras sats bevis 

5.1.1  Kommunikationen i undervisningssituationen 

För att fokusera på kommunikationen i undervisningssituationen tar vi fasta på idéer från 

Raquel Milani, redovisade i kapitel 4.3. Genom hela undervisningen ställer vi frågor till 

eleverna för att få med dem i dialog med oss. De får visa att de kommer ihåg saker från 

tidigare. När vi kommer till det sista momentet med det ordlösa beviset för Pythagoras sats så 

vill vi bekräfta elevernas förmåga att tänka och lösa problem, i enlighet med Milani. Att föra 

en inlärningsfrämjande dialog kräver dock övning, och vi är medvetna om att vi har mycket 

att lära.  

5.2   Resultat – undervisningstillfälle 
Eleverna kunde anamma de grundläggande funktioner det var planerat att de behövde lära sig. 

Blomhöjs (2001) påstående att det är av vikt att läraren kan förmedla kunskaperna kring de 

datorprogram eleverna använder så att de med säkerhet skall kunna använda dessa, var målet 

för detta första tillfälle och det återstår att se hur väl detta gått i uppfyllelse vid nästa tillfälle 

då de skall lösa sin uppgift. Ett intresse för att lära sig detta nya digitala är uppenbart, vilket 

kan tolkas som att variationsteorins idé som Wernberg anför – att en variation är en 

förutsättning för inlärning – här uppnås (Rönnqvist & Vinterek, 2008). Angående att meka 

med figurer och lägga märke till vad som ändrar verkar eleverna engagerade, precis som 

Lingefjärd (2010) också noterar att brukar vara fallet. Samtidigt blir ovannämnda 

utgångspunkt i variationsteorin uppfylld även på detta sätt.  

   I paren uppstår en dialog om hur man går till väga i programmet, vilket är ett utfall som kan 

förklaras av Wistedts tankar om att elevers kommunikation sinsemellan är värdefull för 

inlärning (Ahlström 1996).  I matematikdiskussionen under den senare delen av lektionen är 

två av tre elever mycket aktiva. Då de diskuterar det ordlösa beviset för Pythagoras sats 

verkar det vara sporrande för eleverna att få tänka och diskutera sig fram, vilket Van de Walle 

argumenterar för, och det faktum att diskussionen är lärarledd innebär att Wistedts krav på en 

meningsfull kommunikation av matematik blir uppfyllt. Sammantaget är resultatet hoppfyllt 

med tanke på den utmaning eleverna kommer att ställas inför i den andra delen av 

undersökningen. 

 

5.3 Lösande av matematikuppgift med hjälp av GeoGebra 
Vi börjar med att samla alla fyra eleverna och repeterar kort vad de skall göra och hur 

uppgiften är upplagd. Vi förklarar hur skärminspelningen fungerar och sedan låter vi dem 

sätta igång. Eleverna sitter i par i var sitt grupprum och vi sitter utanför för att finnas tillhands 



 20 

om de behöver hjälp. Med jämna mellanrum tittar vi in till eleverna för att kolla att allt går 

bra. Nedanstående information är hämtad från skärminspelningarna.              

   Grupp 1 består av elev A och B. Elev A är mer aktiv, men de samarbetar väl under hela 

uppgiften. De kommunicerar med varandra hela tiden och även om elev A är mer aktiv så 

försöker denne att få med elev B i sina resonemang för att denne skall få tänka själv. Båda 

eleverna ger intrycket av att de är intresserande och fokuserade på uppgiften och båda 

behärskar de för uppgiften aktuella funktionerna i programmet väl. De är självständiga och 

hjälps åt att lösa alla uppgifter.  

   Del 1 i uppgiften löser de enkelt (se vår uppgift i bilaga 2), vid ett tillfälle stöter de på lite 

hinder men det löser de själva genom att använda elevhjälpen som de fått av oss. När de 

skulle förändra rektangeln så att arean är den samma men omkretsen mindre prövar de att 

förändra rektangeln och får då arean 15 cm
2
 med omkretsen 16 cm (se figur 2). Därefter ser 

elev A direkt att de behöver lägga till tre rutor för att få arean 18 cm
2
 och det ger dem en 

omkrets på 18 cm, vilket är mindre än omkretsen i den ursprungliga uppgiften.  

 

 
Figur 2 – Elevlösning, del 1 

I del 2 löser eleverna de tre första punkterna lätt, genom att prata och diskutera med varandra. 

Punkt två löser de genom att sitta och prova sig fram och drar efter en stund slutsatsen att det 

inte går att göra omkretsen mindre då arean är 18 cm
2
. Punkt tre löser elev A snabbt innan de 

hunnit diskutera men varandra, men efter att A är färdig frågar denne om B har något förslag 

på hur uppgiften kunde lösas och därmed utmanar elev A elev B att fundera kring om 

lösningen stämmer. Detta mönster upprepas vid några tillfällen att elev A försöker få elev B 

att tänka till. När de kommer till den fjärde punkten så hittar de inget samband och svarar att 

”arean och omkretsen inte nödvändigtvis behöver ha ett samband”. 

 

 
Figur 3 – Elevlösning, del 2 
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I del 3 räknade de ut arean genom att räkna rutor och approximera vilka rutor som 

tillsammans bildar en hel, se figur 3. De kommer fram till svaret 18 cm
2
, vilket är det rätta 

svaret som de ser senare när de gör uppgiften i GeoGebra.    

   Del 4 missförstår de först och ritar en rektangel med arean 10 cm
2
 i stället för en kvadrat, 

och när vi kommer in och poängterar detta tänker de om och kommer efter en stund fram till, 

med lite hjälp av oss, att sidlängden i kvadraten måste ha längden √10. Därefter kör de fast 

och kommer inte på hur de ska rita upp rektangeln. Vi tipsar dem om att titta på hur de 

tidigare figurerna i uppgiften ser ut för att de ska förstå att kvadraten inte behöver vara upprätt 

utan att den kan lutas. De försöker då att rita den på nytt men lyckas inte. På grund av tidsbrist 

så visar vi hur man ritar den och förklara hur de skulle kunna räkna ut den utan GeoGebra. 

 

Grupp 2 består av elev C och D. Dessa elever är vid tillfället mycket trötta och ger intrycket 

av att inte vara intresserade och uttrycker vid ett tillfälle att det är tråkigt. Trots detta tar de 

uppgiften på allvar och försöker lösa den men det går trögt och tålamodet är lågt och de 

behöver mycket hjälp på traven. Elev C är mer aktiv och pratar, medan elev D är mer passiv 

och tystlåten. Elev C uttrycker att uppgiften känns svår och därför lyssnar denne mer. Vi 

upplever att båda eleverna behärskar programmet någorlunda bra, i synnerhet efter att de fått 

hjälp med att komma ihåg hur de skulle göra. Trots det uttrycker de flera gånger att de tycker 

att det är svårt att använda programmet och att de inte kan.  

   Del 1 löser de efter att de får hjälp med att komma ihåg hur de ritar upp figuren och räknar 

ut arean och omkretsen i GeoGebra. När de löser andra punkten tänker elev C direkt på vilka 

tal som man kan multiplicera för att få arton och kommer snabbt fram till att tre gånger sex 

blir arton. Därefter ritar de upp en rektangel med sidorna tre och sex.  

   I del 2 löser de punkt ett enkelt och i punkt två provar sig elev C fram, medan elev D sitter 

passiv. Elev C kommer fram till efter en stunds prövande att det inte går att göra omkretsen 

mindre. I punkt tre provar sig elev C fram slumpmässigt och när denne hittar en oregelbunden 

fyrhörning med arean 18 cm
2
 och omkretsen 24,96 cm (se figur 4) så tycker denne att de är 

färdiga med den punkten. Vi uppfattar det som att eleven inte orkar försöka mer och lämnar 

således den uppgiften när denne kommit fram till ett svar, oavsett vad svaret är. I punkt fyra 

drar elev C slutsatsen att en figur med en och samma area kan ha olika omkrets. 

 

 
Figur 4 – Elevlösning, del 2 
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Vid lösandet av del 3 är återigen elev C den mest aktiva och här antar denne att triangeln är 

halva rektangeln som de ritade runt triangeln (se figur 5). Deras uträkning ser således ut såhär: 

            

 
        

 
Figur 5 – Elevlösning, del 3 

De tar höjden (4 cm) på rektangeln och multiplicerar med basen (10 cm) och dividerar det 

med 2 för att få triangelns area. När de sedan ritar upp den i GeoGebra ser de att de får ett 

annat svar men väljer att inte förändra sina beräkningar då de inte vet hur de skall göra. 

   Del 4 hinner de endast titta kort på innan tiden är slut och de gör samma fel som grupp 1. 

De tror att de skall rita en rektangel med arean 10 cm
2
; de ritar en rektangel med måtten 

      . 

 

5.4   Resultat – lösande av matematikuppgift med hjälp av GeoGebra 
Medan del 1 och 2 av uppgiften i stort sett är överkomliga för eleverna att lösa med hjälp av 

GeoGebra så blir de mer problemlösande delarna, del 3 och 4, här så pass svåra att de till 

större delen inte går att lösa utan lärarhjälp. Det är bra ur didaktisk synpunkt att eleverna 

klarar många men inte alla moment såtillvida att det visar att uppgiften varit tillräckligt 

utmanande. En fördel med uppgiften var också att det fanns många olika sätt att komma fram 

till rätt svar, vilket är en bra förutsättning för ett undersökande arbetssätt, det slag av arbetssätt 

som Jönsson och Lingefjärd (2012) hävdar att GeoGebra är speciellt lämpat för. 

  Det intressanta i denna del av undersökningen var att se hur eleverna använder sig av 

GeoGebra för att komma till sina lösningar. Här ger de prov på att meka och pröva sig fram, 

försöka, och om det inte lyckas, försöka på ett annat sätt. De ger också prov på att nöja sig 

med ett svar som är felaktigt, och det väcker frågan om de tror att GeoGebra kunde göra mer 

för dem än vad som verkligen är fallet. Båda grupperna jobbar i programmet, men grupp 1 till 

litet större utsträckning än grupp 2, som använder papper och penna vid sidan om. Detta såväl 

som det ovannämnda fenomenet, att eleverna nöjer sig med en felaktig lösning som datorn 

ger, verkar korrelera starkt med elevernas förförståelse eller inställning. För grupp 1 har, som 

vi tolkar det, ett större intresse av att jobba med programmet från början än vad grupp 2 har. 

Detta kan förklaras med att de som elever är olika typer, så som Blomhöj (2001) beskriver 

fenomenet, och dessa olika elevtyper ser användandet av datorhjälpmedel på olika sätt. Vi 

återkommer till detta i vår analys. 

   Vad gäller den ena av de två kompetenser vi fokuserar på i denna studie, den 

kommunikativa, och i denna del av undersökningen elevernas inbördes kommunikation så är i 

båda paren en av eleverna mer kommunikativ. Dessa två kommunikativa elever skiljer sig 

dock åt i det att den ena försöker få med den andra genom att ställa frågor och uppmana denne 
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att ge en alternativ lösning, medan den andra rätt och slätt pratar på. Likheten mellan de två 

grupperna kan förklaras med att olika personer har olika kommunikativ förmåga. Olikheten 

kan möjligen förklaras med att eleven som försökte aktivera sin kompis var säkrare på 

programmet och matematiken än den elev som ”pratade på,”något som igen kan förklaras 

med hjälp av Blomhöjs olika elevtyper. Det att kommunikation försiggick i rätt stor 

utsträckning överhuvudtaget var ett bra utslag för att en elev i ett par då kan lära den andre – 

få denne att se – hur man kan göra och tänka. Detta styrks av Bratt då han framhåller att 

matematikundervisningen till stor del består av kommunikation – att den språkliga 

kompetensen är synnerligen viktig i matematiken (Ahlström, 1996). 

   Den andra av de två matematikkompetenser som är aktuell för vår studie är den digitala. 

Den har eleverna utvecklat i sitt brukande av miniräknare, men nu sås ett frö för att en ny 

form av digital kompetens skall få spira. Eleverna har här hjälp av det teknikintresse som 

elever i nutiden, med sin ofta stora erfarenhet av att sitta framför datorn, har. Det intresse som 

vi i våra observationer faktiskt kan skönja i den lilla elevgruppen då den skall klara att 

använda datorn för uppgiften är hoppfull att se. Vi tolkar detta intresse som att eleverna 

intuitivt förstår att den digitala kunskapen ligger i tiden. Hos alla de deltagande eleverna 

finns, olikheter till trots, en klar öppenhet för det digitala hjälpmedlet, vilket är en inställning 

som står i bjärt kontrast till äldre generationers inställning. Denna öppenhet är det skolans 

uppgift att ta tillvara – och nu är också vår kursplan (Lgr11) mycket tydlig med detta. 
 

5.5   Intervjuer 
Vi det sista tillfället intervjuar vi eleverna för att ta reda på hur de tycker att det var att arbeta 

med datahjälpmedlet. Vi använder resultatet från observationen i intervjuerna för att kunna 

fråga specifika frågor om hur de tänkt och varför de gjort som de gjort. 

   De elever som är med är A, B och C. Elev D har fått förhinder. Vi intervjuar eleverna i ett 

grupprum med glasväggar där eleverna är vana att arbeta och de verkar inte påverkas av att 

det ibland går personer utanför. Vi låter eleverna sitta med ryggen mot glasväggen för att de 

inte skall störas om en klasskamrat går förbi, och under hela intervjuerna kom inga störande 

moment utifrån. Vid intervjuernas start informerar vi kort om hur lång intervjun skall vara på 

ett ungefär och att vi är intresserade av vad de tycker och att det inte finns några rätt eller fel 

svar. Känslan under båda intervjuerna är att eleverna är trygga i situationen och att de kan 

vara ärliga, de säger vad de tycker oavsett om det är positivt eller negativt, vilket väl uppfyller 

det huvudsakliga målet med fenomenologiska livsvärldsintervjuer. Alla tre eleverna är 

frispråkiga och utvecklar ofta sina svar utan att vi ställer följdfrågor. 

5.5.1    Redovisning av intervjuerna 

I vår redovisning av intervjuerna har vi valt att delvis beskriva och delvis citera elevernas 

svar. Det förra för att, som Kvale och Brinkmann (2009) föreslår, kunna komprimera 

uttalandet i syfte att tydliggöra meningen, som vi förstått den ur våra transkriberade intervjuer 

(s. 221). Det senare för att få med en känsla av autenticitet och exakthet. 

På frågan om de hade använt datahjälpmedel i matematikundervisningen innan så svarar alla 

tre nej. Ingen av de intervjuade har använt datahjälpmedel i matematikundervisningen 

tidigare.  

På frågan om hur eleverna tycker det är att jobba med GeoGebra visar eleverna olika 

inställningar.  

 Elev A är fundersam och uttrycker en önskan att veta mer om programmet för att det 

skulle bli mer användbart. 
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 Elev B å andra sidan uttrycker en stor frustration kring användandet av GeoGebra och 

menar att det kanske berodde på att de inte visste hur de kunde använda programmet. 

Eleven uttrycker att det inte hade varit så frustrerande om de fått lära sig mera om 

programmet i den ordinarie undervisningen. 

 Elev C uttrycker att det var krångligt och svårt att använda programmet. Eleven tycker 

det är svårt att hitta i programmet. Eleven tror inte att det hade hjälpt även om de hade 

fått mera undervisning i programmet, eleven uttrycker ”Jag hade från första början 

tröttnat på det.” Eleven tyckte att det försvårade beräkningarna istället för att hjälpa.  

Alla tre eleverna poängterar att uppgiften hade kunnat lösas med papper och penna utan 

datorn och eleverna B och C hade till och med föredragit det. 

På frågan hur det kändes för eleverna att använda programmet får vi varierande svar: 

 Elev A tycker att det var ”lite mer roligt” att använda programmet än att ”sitta och 

räkna samma tal på papper.” 

 Elev B tycker däremot att det hade varit ”roligare med papper.” Eleven tycker man 

tappar bort sina tankar när man inte har dem nedskrivna på papper. Här undrar vi hur 

eleverna skulle tycka det var om de kunde ha papper och penna vid sidan av datorn 

och skriva ned sina tankar samtidigt. Elev B tycker att det ”skulle vara riktigt bra.” 

 Elev C säger: ”Det var inte kul och jag tyckte inte att det hjälpte, tvärtom, jag tyckte 

det var svårare.” 

Som nästa sak ber vi eleverna förklara hur de tänkt när de löste deluppgift tre (För 

elevlösningar, se avsnitt 6.2).  

 Eleverna A och B beskriver att de plussade ihop rutorna och räknade ut arean på ett 

ungefär. När de får frågan om de skulle räkna ut uppgiften på samma sätt vid ett 

nationellt prov så svarar båda nej. Elev B säger: ”Jag skulle lagt ner mer tid och 

analyserat och liksom räknat bättre.” Elev A håller med.  

 Elev C förklarar: ”Vi tänkte att en triangel är hälften så stor som en rektangel. Så tog 

vi höjden gånger bredden delat i två.”  (Vi önskar att vi ställt mer följdfrågor här för 

att få klarhet i hur eleverna tänkte.) 

På frågan om hur eleverna upplevt att kunna prova sig fram i programmet genom att förändra 

figurerna med dragverktyget får vi ett ganska enhetligt svar.  

 Elev B utbrister: ”Det var väldigt användbart ” och forsätter ”så man kan säga att det 

är lättare att se samband med det här GeoGebra också.” 

 Elev A utvecklar: ”Det skulle tagit längre tid att göra det för hand, då är man tvungen 

att gångra och greja allt det där.” 

 Elev C tycker att det var lättare att använda programmet när man fick prova sig fram 

och dra i figurerna, men hade ändå föredragit att räkna med papper och penna. 

Nästa fråga är hur eleverna upplevde det att bli inspelade. 

 Både elev A och B tycker det var jobbigt. På följdfrågan hur det påverkade dem så 

svarar elev B ”Det påverkade nog jättemycket” och elev A uttrycker vidare att känslan 

av att prestera bra ökar. Elev B uttrycker frustration: ”Man måste liksom hela tiden 

tänka vad man ska säga så man inte säger fel, så blir det fel ändå och då blir man 

frustrerad och då blir det ännu mer fel.” 

 Elev C uttrycker däremot: ”Alltså jag märkte det inte så mycket.” 
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Den sista frågan är om eleverna tycker att det behövs datahjälpmedel i 

matematikundervisningen. 

 Elev C förklarar: ”Nej det tycker jag förenklar för mycket och vi typ, den svenska 

skolan har redan inte så mycket matte som andra skolor har i världen, så jag tycker 

inte vi ska ha något mer hjälpmedel för vi har redan så lätt med allting.”  

 Elev A tror att datahjälpmedel i matematiken kan behövas, men att det beror på vilken 

matte man jobbar med. Eleven uttrycker säkerhet över att det kan behövas till den 

svårare gymnasiematten.  

Till eleverna A och B ställer vi en extra fråga om hur de förhåller sig till att kunna få använda 

datahjälpmedel på ett prov. ”Under förutsättningarna att ni kan programmet bättre och är mer 

säkra.” 

 Båda eleverna har svårt att ta ställning till det och elev A tror att det hade tagit tid att 

vänja sig vid det. Elev B är lite kluven och känner att ibland kan det vara en hjälp med 

datahjälpmedel och ibland ett hinder. 

Till elev C ställer vi frågan om denne skulle kunna tänka sig att jobba med GeoGebra igen. 

 Elev C svarar: ”Kanske vid vissa tillfällen.”    

 

5.6   Resultat – intervjuer 
Eleverna tankar om att använda programmet varierar från tro till misstro. Emotionellt var 

responsen delad: medan en tyckte det var lite roligare att använda GeoGebra än papper och 

penna, skulle en annan gillat en kombination medan en tredje skulle alls inte överge papper 

och penna för GeoGebra. Uppfattningen att tiden framför datorn skulle vara bort från 

matematikundervisningen är en orsak som framförs, medan någon nämner högre 

gymnasiematematik som ett område där det troligen kunde behövas. Det gamla och vana, att 

använda papper och penna, skulle, enligt vår tolkning, inte överges på ett gott tag även om 

eleverna fick mera undervisning i att använda programmet. Detta speglas även lite grand i 

deras uttalande att de skulle löst uppgiften mycket omsorgsfullare på ett nationellt prov. 

Skulle de använda GeoGebra på ett nationellt prov, så skulle det ta lång tid att vänja sig och 

det kunde vara en hjälp men likväl ett hinder menar eleverna. Sammanfattningsvis ger 

eleverna i tanke och känsla uttryck för att program som GeoGebra har en distant plats i deras 

värld, eller även en begränsad plats. 

    Då det gäller att använda dragverktyget, det vill säga att meka med figurerna, är responsen 

lika positiv som vi upplevt att resultatet var då de löste uppgiften – entusiasmen över denna 

funktion i programmet är odelad. Denna funktion både underlättade och gjorde det lättare att 

se samband. Detta kan förstås utifrån Lingefjärd (2010) då han noterar att manipulering av 

figurerna i GeoGebra är den funktion som brukar uppskattas mest. Således stärks den slutsats 

vi dragit efter uppgiftslösningstillfället – att detta undersökande, detta mekande, är 

inkörsporten till en meningsfull och inlärningsfrämjande tid framför datorn i 

matematikundervisningen.  
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6.    Analys i ljuset av aktuell forskning 
 

Då vi gjort en mycket begränsad fallstudie så har vi funnit det viktigt att parallellt med 

resultatet från den presentera aktuell forskning. Nedan vill vi, inspirerade av Hargreaves, gå i 

dialog med intervjutexterna för att låta intervjuuttalanden ”bekräfta, bestrida eller förfina” det 

som aktuell forskning säger om förhållandet mellan IKT och matematik (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 306). Dessutom inkluderar vi våra observationer från delarna 1 och 2 i vår studie. Ett 

syfte med vår studie har varit att se hur en introduktion av datahjälpmedel i matematikämnet 

faller ut. Detta är en av de två helheterna nedanstående analys skall handla om. Ett annat syfte 

har varit att se hur elevernas kommunikation påverkas då de använder datahjälpmedel i 

matematiken. Den andra helheten skall handla om detta. I denna helhet rör vi oss på 

motsvarande sätt som i den förra mellan den aktuella forskningen å ena sidan och våra 

observationer och intervjutexten å den andra. Vi hänvisar till tidigare forskning i vårt 

teoretiska ramverk, men spränger här även in andra forskningsinslag som är aktuella i 

sammanhanget. I detta stödjer vi oss på Wästerfors analytiska knep (Sjöberg & Wästerfors, 

2008). 

   Våra forskningsfrågor, som vi nu skall besvara med hjälp av empirin vi erhållit i dialog med 

aktuell forskning är följande: 

 När IKT i matematiken är nytt och ovant, hur upplever elever att få pröva på detta? 

 Hur ställer sig eleverna till användning av datahjälpmedel i matematiken? 

 Kan eleverna redan i introduktionsskedet dra nytta av programmet för sin 

problemlösning? 

 Hur ser olika elevtypers anpassning till introducering av IKT i matematiken ut? 

 Blir det mer utrymme för eleverna att kommunicera matematik då de får använda 

sig av datorprogram för att lösa matematikuppgifter?  

 

6.1   Analys del 1 – Introduktion av datahjälpmedel i 

matematikundervisningen 

I detta avsnitt besvarar vi de fyra första av våra forskningsfrågor som en dialog mellan empiri 

och teori.  

6.1.1    När IKT i matematiken är nytt och ovant, hur upplever elever att få pröva på detta? 

Det generella intrycket vi fått när vi gjort fallstudien är att det inte är någon lätt uppgift att 

inleda en integrering av datahjälpmedel i matematikundervisningen. Uttalandet från en av 

eleverna under intervjun illustrerar detta: ”Det var inte kul och jag tyckte inte att det hjälpte, 

tvärtom, jag tyckte det var svårare.” Detta uttalande bekräftar det som Blomhøj påtalar, att 

”introduktionen av avancerade datorprogram i matematikundervisningen komplicerar den 

didaktiska situationen” (s. 189). Vid en så kort introduktion som den våra 

undersökningspersoner fick, verkar risken vara överhängande att det låser sig för elever. En 

annan elev ansåg i motsats till den ovan citerade att det var ”lite mer roligt” att använda 

programmet än att ”sitta och räkna samma tal på papper.” Detta elevuttalande speglar ett 

faktum som Oldknow (2000) anför, att det att få använda datorprogram i matematiken kan 

vara sporrande och inspirerande för eleverna. Att eleverna tyckte olika torde bero på olika 

förförståelse på dylika inslag i undervisningen. 

  Att det kan vara sporrande och inspirerande för eleverna att meka med ett datorprogram som 

GeoGebra blev uttalat då det gällde att manipulera geometriska figurer och se hur storlek på 

area och omkrets förändrades medan vissa samband i en triangel förblev konstanta. ”Det var 
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väldigt användbart” yttrar en elev, och forsätter ”så man kan säga att det är lättare att se 

samband med det här GeoGebra också.” Även om eleven eventuellt plockat upp uttryck vi 

använt vid undervisningstillfället tre veckor tidigare så är dennes spontana inställning 

övertygande. Om vi tolkat eleven rätt så förfinar denne den forskningsbaserade slutsats som 

Lingefjärd (2010) redogör för, nämligen att ”möjligheten att använda figurer i GeoGebra och 

att utföra olika matematiska aktiviteter med dessa figurer” (vår översättning) är en allmänt 

positiv respons från användare av programmet. Vi är övertygade om att detta undersökande, 

detta mekande, är inkörsporten till en meningsfull och inlärningsfrämjande tid framför datorn 

i matematikundervisningen. Detta bland annat för att, som Lingefjärd, Ghosh och Kanhere 

(2012) framhåller, att jobba undersökande med GeoGebra kan öppna för en vidgad förmåga 

att se matematiska samband – vilket är en oerhört viktig del i en solid matematikkunskap. 

   Ett sammanfattande svar på frågan hur elever upplever att få pröva på datorprogram i 

matematiken då de inte gjort det förr är att det är jobbigt men att det ändå finns intresse för det 

med tanke på att figurer kan manipuleras och att det kan vara lite roligare att lösa uppgifter 

med hjälp av det än traditionellt med papper och penna, eller åtminstone att det gärna kan 

brukas parallellt med papper och penna. 

6.1.2    Hur ställer sig eleverna till användning av datahjälpmedel i matematiken? 

När eleverna tillfrågades rakt hur de ställer sig till datorhjälpmedel i matematiken fanns det 

åsikter både för och emot; där någon trodde att det kunde hjälpa på gymnasienivån, tänkte 

någon annan att tiden som användes från datorprogrammen innebar tid bort från matematiken: 

”den svenska skolan har redan inte så mycket matte som andra skolor har i världen, så jag 

tycker inte vi ska ha något mer hjälpmedel.” Det sistnämnda är en tanke som har vunnit mark 

hos matematiklärare, och kanske är en spegling av det. Orsaken till att matematiklärare tänker 

så är, som Blomhöj (2001) påpekar, att det under lång tid inte varit legitimt med 

datorhjälpmedel i matematikundervisningen på de allmänna utbildningsinstitutionerna. Vi kan 

således dra slutsatsen att eleverna ställer sig litet olika till användning av datorhjälpmedel i 

matematiken; det verkar finnas ett intresse för det men det är inte odelat positivt.  

6.1.3    Kan eleverna redan i introduktionsskedet dra nytta av programmet för sin 

problemlösning? 

En inspiration för vår studie var det väldokumenterade faktum att dynamiska 

geometriprogram kombinerat med matematik visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för 

problemlösning (Jönsson och Lingefjärd, s. 31). Delen av vår studie där eleverna får pröva att 

lösa problem med hjälp av GeoGebra bestrider dock detta faktum. De uttrycker att det är 

besvärligt att använda GeoGebra för att lösa uppgiften. Denna elevrespons bekräftar även de 

observationer vi gjort. Gällande frågan om eleverna kunde nyttja datorprogrammet för sin 

problemlösning, inträffade således inte den effektivisering som vi initialt föreställt oss. Detta 

kan förklaras med att eleverna fick så lite tid att göra datorprogrammet till en del av sina 

problemlösningsstrategier. Detta är en bekräftelse av Blomhøjs (2001) ståndpunkt; att det är 

ett mycket långsiktigt arbete att integrera datorprogram i matematikundervisningen. 

   I den danska studien som vi tidigare har berättat om (se avsnitt 3.3.1) var det tydligt att 

elevernas inställning till datahjälpmedel i matematikundervisningen påverkade hur de 

använde programmen när de löste uppgifter (Blomhøj, 2001). De elever med en negativ 

attityd till datahjälpmedel i matematikundervisningen använde till stor del datorprogrammen 

som ett rent instrumentellt verktyg för att hitta lösningen på uppgifter i stället för att använda 

datorprogrammen mer experimentellt och utforskande, vilket kan ge eleverna en bra grund 

inför fortsatta begreppsinlärningar (Blomhøj, 2001).  

   När vi ställer Blomhøjs analys sida vid sida med våra resultat kan vi se likheter med de 

elever vi har i vår studie. Elev A som tyckte det var roligt att använda GeoGebra var den elev 

som hade lättast för att använda programmet och utnyttja den information som programmet 
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gav. Det var också denne elev som i sin grupp var mest aktiv i användandet av programmet 

trots att denne uttryckte en stor osäkerhet i kunnandet om programmet. Elev B var mer 

negativt inställd till programmet än A, men det visade sig att det till stor del berodde på 

osäkerheten i att inte känna till programmet tillräckligt väl. Elev B poängterade att det skulle 

vara roligare att jobba med papper och penna, men när vi föreslog att det är möjligt att 

använda både datorn och papper och penna visade denne elev ett större intresse. Vi upplevde 

under observationen att elev B ändå behärskade programmet hyfsat, men vi märkte att eleven 

kände sig hämmad och inte var lika aktiv som denne var vid det första tillfället vi träffade 

denne. Elev C var den elev som tyckte sämst om att använda programmet och upplevde det 

som tråkigt och hämmande. Vi lade märke till att denne hade svårt att på ett enkelt sätt 

använda programmet och att denne ofta tog omvägar innan denne hittade rätt och vid flera 

tillfällen behövde vi finnas tillhands för att hjälpa. Med andra ord så har vi sett skillnader i hur 

eleverna använder sig av programmet beroende på vilken inställning de har och det efter att 

eleverna endast har använt programmet vid ett par tillfällen.  

6.1.4    Hur ser olika elevtypers anpassning vid introduktion av IKT i matematiken ut? 

När vi jämför Blomhøjs (2001) elevkategorier med de elever vi haft med i vår studie kan vi se 

vissa likheter. Vi upptäcker också att vissa delar inte är applicerbara på våra elever på grund 

av att de elever Blomhøj har satt in i kategorier har jobbat under en lång tid med IKT i 

matematikundervisningen medan våra elever endast jobbat med det vid ett fåtal tillfällen. 

Trots det tycker vi att det finns kopplingar och fyller en poäng att jämföra Blomhøjs 

kategoriseringar med våra elever.  

   Vi anser att elev C faller in under den osäkra och defensiva eleven. Elev C är under alla tre 

tillfällena mycket defensiv och skeptisk till att använda GeoGebra. Eleven utrycker vid ett 

flertal tillfällen att det är tråkigt och att det snarare försvårar än förenklar beräkningarna. Likt 

Blomhøjs beskrivning om att eleverna i denna kategori har svårt att se kopplingarna mellan de 

tekniska detaljerna i programmen och det matematiska innehållet, så ser även vi att elev C har 

svårigheter att se samma kopplingar. Elev C känner en trygghet i att jobba med papper och 

penna och får då stora svårigheter att lämna denna trygga och för eleven enkla 

lösningsmetoden och ser inte de fördelar och kopplingar GeoGebra kan tillföra. 

   Eleverna A och B tycker vi faller in under den lösningsinriktade eleven. Både elev A och B 

är medvetna vad de gör och när vi frågar dem så kan de redogöra för hur de tänker och 

vidareutveckla deras resonemang. Även om elev A var mer aktiv när de gjorde uppgiften så 

fick vi uppfattningen under intervjun att både elev A och B använde den information 

GeoGebra gav dem och kunde se tydliga kopplingar mellan den matematiska teorin och den 

information som programmet gav dem. Elev A uttrycker att det finns behov av att använda 

GeoGebra i undervisningen, men även elev B kom fram till samma slutsats efter att vi 

förklarade för denne att GeoGebra skulle kunna användas som ett komplement till räkning 

med papper och penna. Med andra ord ser både elev A och B värdet i att använda IKT i 

matematiken, precis som Blomhøj beskriver de lösningsinriktade eleverna. Däremot upplever 

vi att både elev A och B inte ser hur GeoGebra skulle kunna hjälpa dem i sin inlärning av 

matematik utan ser det mer som ett hjälpmedel för uträkningar. Detta kan bero på att de 

endast har använt programmet vid ett fåtal tillfällen. Hur deras förhållningsätt skulle ändras 

om de skulle jobba med programmet en längre tid skulle vara spekulation. 

   Blomhøj beskriver att det mest optimala vore en kombination av den lösningsinriktade 

eleven och den reflekterande, och utmaningen för lärare ligger i hur eleverna ska vägledas för 

att på ett så bra sätt som möjligt ta till sig IKT i matematikundervisningen.  

6.1.5    Slutsats gällande introduktion av datahjälpmedel i matematikundervisningen 

Det framgår av vår undersökning att inlärningsvinsterna då man introducerar ett datorprogram 

som GeoGebra i matematikundervisningen är närmast obefintliga, vilket visas av hur eleverna 



 29 

löser matematiska problem med programmet. Istället är det en stenig väg vi har att gå som 

matematiklärare för att introducera och utveckla detta område. Men med detta sagt så bör vi 

ha klart för oss att även om inlärningsvinsterna under en längre tid i början av denna resa är 

obefintliga, så är detta vägen vi måste gå. Datorprogram bör introduceras i matematiken, då 

datorerna tar mer och mer plats i vårt samhälle och i arbetslivet. Frågan gäller snarare hur 

detta skall göras. En idé är att vi kanske behöver ta litet tid från naturvetenskapliga ämnen för 

att få tid för detta, då dessa ämnen senare kommer att gagnas av detta (personligt samtal med 

Peter Wingren 28 december 2012). Vi behöver hur som helst vara öppna för att lära oss om 

didaktiken på området och vara med och utveckla denna oundvikliga praxis. 

   Vi har sett, och utav forskning förstått, att olika elevtyper och elevinställningar för med sig 

olika utslag av den IKT stödda undervisningen, och att lärarinsatser i relativt hög utsträckning 

bör läggas på att rätt motivera dessa olika elevtyper, om hjälpmedlen skall gagna samtliga 

elevers matematikinlärning. 

   Allmänt ställde en del elever sig positivt till att använda datorhjälpmedel i matematiken, 

medan åsikten att IKT:n var bort från de redan för få timmar matematikämnet i skolan också 

uttrycktes. Den mest hyllande responsen gav eleverna på att få meka med programmet genom 

att manipulera figurer. Detta faktum, som styrker forskningsresultat av experter på området, 

vågar vi påstå är en inkörsport till en lyckad integrering av datorprogram i matematikämnet i 

framtiden. Vi tänker och hoppas att, som Ghosh, Kanhere och Lingefjärd (2012) lagt märke 

till, datorhjälpmedel kommer att effektivisera olika elevtypers förmåga att lösa problem – att 

även medelmåttiga elever kommer att kunna dra matematiska slutsatser i större utsträckning 

än tidigare. Därmed tror vi att matematikundervisningen i framtiden kommer att gå in i en 

vidgad zon där elever får bättre insyn i hur det datoriserade arbetslivet kan gestalta sig, och 

beredskap att kunna hantera det. 

    

6.2  Analys del 2 – Påverkan på kommunikationen vid användandet av 
datahjälpmedel i matematikundervisningen 

Kommunikationsförmåga involverar alltid mer än en individ och innefattar allt ifrån att 

använda matematikens exakta språk för att uttrycka ett matematiskt påstående till att förklara 

matematiska saker med vardagsspråk. Förutom det talade ordet kan kommunikationen 

innefatta andra uttrycksformer såsom skrift, symboler, bilder, teckningar och geometriska 

figurer (http://ncm.gu.se/5). 

   Som redovisats i kapitel 3.3 så är matematikförståelsen och tänkandet språkburet. Således 

har kommunikationen en central roll för matematikinlärning. Som Wistedt framhåller 

fungerar kommunikationen som ”en tillfällig byggnadsställning, som stöttar och riktar 

lärandet under ett uppbyggnadsskede” (Nämnaren Tema: Matematik – ett 

kommunikationsämne, s. 65). Frågan vi här vill besvara är hur det påverkar kommunikationen 

mellan elever, och mellan elever och lärare i matematikämnet då IKT kommer in i bilden. 

6.2.1    Blir det mer utrymme för eleverna att kommunicera matematik då de får använda 

sig av datorprogram för att lösa matematikuppgifter?  

När eleverna i vårt projekt satt parvis för att lära sig programmet, för att lösa uppgiften, och i 

intervjusituationen observerade vi hur de kommunicerade. 

   Vid undervisningstillfället lade vi märke till att eleverna hjälpte varandra att minnas hur 

man skulle göra för att rita och räkna i GeoGebra, men i olika utsträckning. Att det var just 

datorn de jobbade med kanske ledde till mer kommunikation just för att det var nytt med 

programmet och då behövde eleverna fråga och hjälpa varandra. I lösandet av uppgiften var 

det, som senare framkom ur intervjun, en stressande faktor för två av tre elever att bli 

inspelade. För en av dessa verkade det till dels låsa sig på grund av detta. När vi jämförde hur 

http://ncm.gu.se/5
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mycket denna elev kommunicerade under det första tillfället vi träffade dem med det tillfället 

då de spelades in märkte vi stora skillnader och vi blev förvånade över hur tillbakadragen 

eleven var under inspelningen. Den tredje eleven uttryckte i intervjun att denne inte märkte att 

inspelningen pågick, det störde inte eleven. Med detta i bakhuvudet så kan det vara svårare att 

dra slutsatser om hur eleverna kommunicerar då de sitter parvis framför datorn med sin 

matematikuppgift. Dock kan det indikera någonting. Till exempel så kan vi anta att just det 

faktum att en klasskamrat satt bredvid gjorde att eleverna formulerade sina tankar i ord. Att 

vara i en så ny situation att behöva lösa problem med hjälp av ett för dem nytt dataprogram 

kan vi anta blev lättare då de fick samtala med varandra om det. Delvis för att två tänker 

bättre än en och delvis för att frustration då kunde uttalas och fås medkänsla för. Den intuitiva 

känsla vi får är att elevernas kommunikation sporras av att få jobba med datorn i ett 

introduktionsskede.  

   För att veta något om hur eleverna skulle kommunicera parvis vid datorn i ett längre 

tidsperspektiv så behöver vi anlita aktuell forskning. I en studie av Badillo m.fl. (2012) 

framkom att när eleverna jobbade i par med problemlösning, i detta fall för att lära sig 

bråkräkning, så skapades viktiga inlärningsmöjligheter genom elevernas inbördes interaktion 

(vår översättning). Författarna menar att det inte är klart från tidigare forskning huruvida 

inlärningsmöjligheter skapas genom elevsamarbete (vår översättning). Däremot antar de att 

samarbetet skapar sociala och kognitiva fördelar (vår översättning), ett antagande som vi 

genom våra observationer av elevernas inbördes kommunikation instämmer i. Badillo m.fl. 

visar genom ett exempel hur två elever med olika stark förmåga att kommunicera matematik 

samarbetar. Då den ena kommunicerar oklart och missförstår, hjälper den andre, som 

uttrycker sig matematiskt exakt, sin kamrat att lära sig genom att låta henne fullfölja hans 

resonemang. Förhållandet mellan dessa två elever blir sedan det omvända när de löser ett 

annat problem, med skillnaden att de båda missförstår ordalydelsen i det textproblem de skall 

lösa, och därför inte får klarhet i det matematiska innehållet i uppgiften. Författarna hävdar då 

att det faktum att en av eleverna har det matematiska innehållet klart för sig skapar 

matematisk produktivitet i pararbetet, någonting som försummas då ingendera eleven har den 

nödvändiga matematiska förståelsen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om det 

finns risker med att använda sig av pararbete i klassrummet så har det, förutsatt att läraren är 

lyhörd i situationen, alternativt att eleverna arbetar i en liten grupp där någon är på det klara 

med innehållet och kan kommunicera det, en god potential för ökad inlärning. Detta känner vi 

intuitivt gäller i matematikundervisning oberoende om den omfattar datorprogram eller inte. 

6.2.2  Slutsats gällande hur elevernas inbördes kommunikation påverkas av att använda 

IKT i matematiken 

Att elever får jobba parvis då de använder datorhjälpmedel i matematiken har både enligt 

tidigare forskning och som utslag av vår studie betydande fördelar. Eleverna kan hjälpa 

varandra både att använda programmet och att komma framåt i det problemlösande 

resonemanget. Förutsättningar för detta är att minst den ena av eleverna är tillräckligt kunnig i 

programmet respektive i sin matematiska förståelse av problemet samt att läraren tar ett 

övergripande ansvar för att kommunikationen hålls vid liv och blir meningsfull. 
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7. Diskussion  

 

Syftet med vår undersökning har varit att få en uppfattning om hur elevers kommunikation 

och inlärning av matematik påverkas av att bli introducerade i ett dataprogram som 

hjälpmedel och hur eleverna uppfattar detta själva. Det har framgått att elever upplever och 

anser att det är besvärligt med denna introduktion, men att det samtidigt tydligt går att skönja 

ett intresse för att använda datorhjälpmedel i matematiken. Detta intresse behöver vi ta vara 

på i vår framtida yrkesgärning. Då det gäller huruvida elever redan i introduktionsskedet kan 

utnyttja programmet för sin problemlösning så visade det sig inte vara fallet. Sådana vinster 

ligger längre fram i arbetet med IKT i ämnet. Frågeställningen om olika elevtypers 

anpassning till introduktionen har här besvarats med att den ser olika ut; förförståelsen skiftar 

mellan individer och man kan se kategorier av elever som agerar enligt vissa mönster. 

Slutligen gällande frågeställningen hur elevkommunikationen påverkas av introduceringen av 

IKT i matematikämnet så skönjer vi en för matematik- och programinlärningen god inverkan.  

   Dessa slutsatser har motiverats i de båda i föregående kapitlen, i resultatsammanfattningarna 

och i analysen, och kopplats till relevant forskning, och i detta kapitel diskuteras de därför inte 

i sig. Däremot diskuteras nedan kärnfrågor som relaterar till resultatet av vår studie och 

resultatanalysen – närmare bestämt den samhälleliga aspekten av att integrera IKT i 

undervisningen, och hur frågan att ha datorhjälpmedel på nationella prov relaterar till en 

integrering av IKT i matematikundervisningen. Slutligen förs en kritisk metoddiskussion. 

 

7.1 IKT-kompetensen i matematikämnet, framtidens kompetens 
 

I Blomhøjs (2001) studie används datorerna i hela undervisningen i alla ämnen vilket skiljer 

sig från den nuvarande svenska läroplanen (Lgr11) som förespråkar att datahjälpmedlen ska 

vara ett komplement i undervisningen och inte ta över hela undervisningen. Blomhøj 

beskriver att integrationen av IKT i matematikundervisningen på ett samhälleligt och politiskt 

plan är förhållandevis enkelt, medan svårigheterna ligger i att lärarna och eleverna ska känna 

att det är ett meningsfullt hjälpmedel som underlättar inlärningen och hjälper eleverna att 

uppnå kunskapsmålen. Resultatet av den danska studien som Blomhøj har gjort visar att det 

inte i någon större utsträckning hjälper elevernas inlärning i jämförelse med den vanliga 

undervisningen. Blomhøj menar att det är kunskapen i modern teknik som eleverna får av att 

använda datorn i hela matematikundervisningen mer än att den hjälper deras inlärning. Den 

moderna tekniken i det danska projektet blir inte ett hjälpmedel i undervisningen utan den 

används universellt i hela undervisningen, vilket Blomhøj anser är en nackdel. Han anser att 

en integrering av IKT i matematikundervisningen kräver en noggrann planering av 

intentionerna med tekniken i undervisningen och vad den specifikt ska hjälpa eleverna med. 

Blomhøj framhåller risken med introduktionen av IKT i matematikundervisningen; att 

eleverna lär sig instrumentella metoder för att räkna ut problem och missar den grundläggande 

förståelsen. Det är således av stor vikt att integrationen av IKT är noga planerad så att det blir 

ett hjälpmedel för både lärare och elever, som för eleverna är inlärningsfrämjande.  

   En fråga vi ställde till eleverna var om de tyckte att det behövdes datahjälpmedel i 

matematikundervisningen. En elevs svar var: ”Nej det tycker jag förenklar för mycket och vi 

typ, den svenska skolan har redan inte så mycket matte som andra skolor har i världen, så jag 

tycker inte vi ska ha något mer hjälpmedel för vi har redan så lätt med allting.” Som vi ser i 

elevuttalandet här så ser eleven datorprogramsinslaget som något överflödigt som tar tid från 

matematiken som denne redan tycker får alltför få undervisningstimmar i Sverige. I 

inledningen av vårt arbete lyfter vi fram då det gäller integreringen av IKT i matematikämnet 

att det är viktigt att tänka på när elever laborerar med program som GeoGebra får de en av de 
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mest realistiska bilder av hur arbetslivet kan se ut för till exempel ingenjörer; att den 

datakompetens de på detta sätt kan grunda i skolan är mycket värdefull för dem i deras 

framtida studie- och arbetsliv, oavsett yrkesval. Detta var, märker vi i efterhand, någonting vi 

inte tänkte på när vi inledde vårt arbete och det hade varit värdefullt att påpeka detta för 

eleverna. Eleverna kunde ha sporrats av den informationen, och elever som tänker som den 

ovan citerade kanske hade uttryckt en positivare inställning. En annan sak som skulle sporra 

elever till att lära sig använda datorprogram i matematiken är om de fick använda dem på 

nationella prov. 

7.2.1 IKT-hjälpmedel på nationella prov 
 

Till två av eleverna som var med i studien ställdes en fråga om hur de ställde sig till att kunna 

få använda datahjälpmedel på ett prov, under förutsättningarna att de skulle kunna 

programmet bättre och vara mer säkra. Båda eleverna har svårt att ta ställning till det och elev 

A tror att det hade tagit tid att vänja sig vid det. Elev B är lite kluven och känner att ibland 

kan det vara en hjälp med datahjälpmedel och ibland ett hinder. 

   Vi har funderat mycket kring hur IKT/datahjälpmedel ska kunna få en given och naturlig 

plats i undervisningen och inte bara något tillfälligt inslag. Som det ser ut nu i de flesta skolor 

i landet används inte datorhjälpmedel under de nationella proven i matematik och väldigt 

sällan eller aldrig i de vanliga terminsproven. På flera håll i världen har forskning gjorts som 

visar på att varken elever eller lärare är intresserade att tillämpa nya hjälpmedel om dessa inte 

får användas i provsammanhang (Christersson & Lingefjärd, 2011). Med andra ord kommer 

datahjälpmedlen i matematikundervisningen sannolikt att öka betydligt mer om det skulle 

tillåtas i provsammanhang. Ett stort problem kring datorhjälpmedel under prov är hur fusk ska 

kunna förhindras. Datorn har många olika sätt att kunna kommunicera med andra datorer och 

med internet. Det har framtagits ett system för att kunna övervaka alla datorer med hjälp av att 

ställa om nätverkskortet och sätta datorn i ett monitorläge (Christersson & Lingefjärd, 2011). I 

en klass på Katedralskolan i Lund ansökte skolan om att få genomföra det nationella provet i 

Matematik A med datahjälpmedel. Datorerna skulle övervakas genom att ställa om 

nätverkskorten. Skolan fick igenom sin förfrågan och utvärderingen av genomförandet av det 

nationella provet visade att detta var en metod som fungerade väl i liten skala, men att den 

inte var en helt säker metod. Ytterligare en stor nackdel var att det krävde mycket av den 

läraren som vaktade provet, både vad gäller tekniskt kunnande såväl som uppmärksamhet i 

provlokalen (Christersson & Lingefjärd, 2011). Då Katedralskolan vill kunna använda sig av 

datorhjälpmedel i provsituationer har de lagt stor vikt vid att hitta en lösning som fungerar i 

stor skala. Lösningen de kom fram till är att datorerna startas med preparerade USB-minnen. 

Det innebär att datorn startas med tillgång till GeoGebra och en datorminiräknare och utan 

tillgång till något annat på datorn. Föredelen med denna lösning är att den inte kräver stort 

tekniskt kunnande från lärare eller elever. Efter framtagningen av säkra tekniska metoder i 

provsammanhang har Skolverket ändrat bestämmelserna kring användandet av 

datahjälpmedel under prov. Numera är det tillåtet under förutsättningen att säkra metoder 

används vid övervakningen (Christersson & Lingefjärd, 2011).  

   För att kunna genomföra detta på en skola krävs det att samtliga elever har en dator och att 

det finns resurser att ta fram säkra metoder för övervakningen, saker som kan variera mycket 

mellan skolor och kommuner. 

7.2 Metoddiskussion 
Det mest centrala begreppet, och vårt teoretiska ramverks grundpelare är IKT i 

matematikundervisningen.  Då IKT i matematikundervisningen är något nytt för eleverna så är 

det en variation i sig att få pröva på detta. Således har variationsteorin en plats i vår studie 

som en grundläggande tanke. Frågan är om vi kunde använda oss mer av den för att slipa på 
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undervisning och matematikuppgift. Säkerligen skulle det i alla fall förhålla sig så om det 

fanns mera tid för att jobba med att introducera datorhjälpmedlet i elevgruppen. De 

matematiska kompetenser – de digitala och kommunikativa kompetenserna – som diskuterats 

i vårt teoretiska ramverk kunde kanske ha kompletterats med en diskussion av 

problemlösningskompetensen då denna är aktuell i studien. Dock gjorde tidsaspekten det från 

början klart att problemlösningen inte kunde studeras med något djup och då föll valet på 

kommunikationskompetensen, som var mer realistisk att se på inom tidsramen. I vårt 

teoretiska ramverk tog vi även upp en omfattande dansk studie av Blomhöj, som kompletterat 

den lilla fallstudie som här presenterats. Det är befogat att fråga sig huruvida tidigare 

forskning som den påverkat de slutsatser vi dragit i studien. Det är inte uteslutet. Här kan vi 

dock till vårt försvar säga att vi valt att kasta oss in i empirin i ett tidigt skede av vår inläsning 

av annan forskning, vilket gjort att vår förvåning över det knaggliga med att introducera 

datoprogrammet i matematiken var spontan och genuin. I detta stödde vi oss från början på 

Wästerfors (2008) då han förespråkar ett sådant tillvägagångssätt, med motiveringen att 

kapitlet om den tidigare forskningen, här kallat teoretiskt ramverk, blir en mer integrerad del 

av forskningsrapporten (Rönnqvist & Vinterek, 2008, s. 70-71). 

   Vi har vid några tillfällen varit frågande inför huruvida vårt sampel varit för litet. Det är en 

relevant frågeställning. Vi har försökt motivera detta med det faktum att vi har använt oss av 

triangulering, det vill säga att vår metod har innefattat olika delar. Trianguleringen har 

kompenserat för samplets litenhet. Trianguleringen har varit grundläggande och nödvändig på 

grund av undersökningens art – att något helt nytt skall introduceras. Samtidigt har 

tidsbegränsningen gjort att vi på grund av trianguleringen inte kunnat ha ett större sampel. En 

annan motivering till att vårt sampel är och får vara litet har att göra med vad fallstudiens 

uppgift är. Fallstudiens uppgift kan ofta vara pilotundersökningens uppgift, eller den 

experimentella undersökningens uppgift om man vill benämna det så. En sådan undersökning 

som ger initial information, och inte minst känsla för området, kan vara en hjälp då en större 

undersökning skall läggas upp. Det att vi valt att undersöka en kritisk punkt – den initiala 

introduktionen av datorprogram i matematiken – gör vår fallstudie relevant. Som vi tidigare 

redogjort för så anför Merriam (1994) att fallstudier kan ”visa läsaren vad som bör göras och 

vad som inte bör göras i en liknande situation” och ”gälla en speciell situation men ändå 

belysa ett generellt problem” (s. 27). 

   En annan och mer konkret sak som kom fram i vår studie uttrycks av våra elever i 

intervjusituationen då vi frågade hur det var att bli inspelad: ”Det påverkade nog jättemycket” 

och elev A uttrycker vidare att känslan av att prestera bara ökar. Elev B utrycker frustration: 

”Man måste liksom hela tiden tänka vad man ska säga så man inte säger fel, så blir det fel 

ändå och då blir man frustrerad och då blir det ännu mer fel.” Vår tanke när vi valde 

skärminspelning var att få med ett inslag till av IKT i studien. Med tanke på att elever 

upplevde det som de gjorde att bli inspelade, reviderar vi vår uppfattning om den metoden. 

Den motverkar studiens syfte i att ta bort en del av elevernas spontana upptäckarglädje. Vi 

hade dock inte så mycket val, då skärminspelningarna var tidsbesparande för oss att använda 

och tacksamma att analysera. Skulle vi göra om studien skulle vi inte göra detta moment på 

samma sätt igen. 

 

7.3 Slutsats 

Det har blivit något av ett ledande tema i vår uppsats att det är en stenig väg att introducera 

nya tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. Det saknas en praxis för det och denna 

praxis behöver utvecklas. Det är inte ett val som vi matematiklärare kan göra utan detta är 

vägen vi måste gå. Det säger den nya läroplanen. Detta är vad vårt moderna teknologiserade 

samhälle kräver. Att arbeta experimentellt på datorn, att ”meka” med programmens 
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funktioner, är vägen till en vidgad inlärningsfront i matematiken. En inlärningsfront som 

utrustar eleverna med kunskaper och färdigheter som de behöver för sin framtid i en allt mer 

teknologisk värld. Även om våra elever inte av oss fick upplysning om dessa viktiga 

samhälleliga aspekter och framtida vinster så uttrycker de – tvärtemot vad de generellt 

uttrycker om att få pröva på datorhjälpmedlet i studien – sig spontant positivt om hur det är att 

”meka” med programmet GeoGebra. Som en av eleverna formulerar sig: ”Det var väldigt 

användbart, så man kan säga att det är lättare att se samband med det här GeoGebra också.” 

Dessa elevreaktioner tycker vi ger en liten glimt av det stora som vi tror är på kommande 

inom detta område bara vi som lärare jobbar målmedvetet och enträget med att vår kunskap 

och didaktik kring datorprogram som detta. 
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8. Fortsatt forskning 
 

Det finns fortfarande mycket mer som bör undersökas närmare när det gäller IKT i 

matematikundervisningen. Vi föreslår följande tre områden för andra studenter att forska 

kring:  

     1) Hur IKT på bästa sätt ska integreras i undervisningen;  

     2) Hur användandet i undervisningen bör se ut rent praktiskt, och;  

     3) I vilka områden i matematiken det är extra gynnsamt att använda IKT.  
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10. Bilagor   

 

10.1 Bilaga 1 – Skolverket, nationell prov uppgift 

 

• Arean av rektangeln är 18 cm
2
  

och omkretsen är 22 cm. 

• Rita en annan rektangel med samma 

area (18 cm
2
) men med mindre 

omkrets. Rektangelns fyra hörn ska 

alla ligga på någon prick. 

• Hur stor blir omkretsen av din 

rektangel? Redovisa dina  

beräkningar här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kvadraten i figuren har också samma 

area (18 cm
2
). Visa att detta stämmer. 

Redovisa genom att rita i figuren och 

skriva här: 

 

• Bestäm kvadratens omkrets. Redovisa 

dina resonemang och beräkningar 

här:  



• Bestäm triangelns area. Försök göra detta utan att mäta med linjal.  

Redovisa hur du gjorde genom att rita i figuren och skriva här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rita en kvadrat som har arean 10 cm
2
 på prickpappret nedanför.  

Kvadratens fyra hörn ska alla ligga på någon prick.  

Visa hur du vet att din kvadrat är 10 cm
2
.  

Redovisa genom att rita i din figur och skriva här: 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Bilaga 2 – Vår uppgift 

 

Uppgift 

 

 Arean av en rektangel är 18     

och omkretsen är 22 cm.  

Rita rektangeln i GeoGebra och 

skriv formlerna för omkrets och 

area för att undersöka om det 

stämmer.   

 

 Förändra rektangeln så att arean är 

lika stor men omkretsen mindre.  

Hur stor blir omkretsen? 

 

 

 

 

 Kvadraten i figuren har också samma  

area (18    ). Rita kvadraten i 

GeoGebra. Hur stor är omkretsen? 

 

 Pröva att förändra fyrhörningen 

(ovanstående kvadrat). Går det att 

göra omkretsen mindre om arean 

måste vara samma (18    )? 

 

 Vilken är den längsta omkretsen 

fyrhörningen kan ha om arean är 18 

   ? (Pröva att vrida den på olika 

sätt)   

 

 Kan du dra någon slutsats av resultatet eller se något samband? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 1 

DEL 2 



 

 

 Räkna ut triangelns area för hand utan GeoGebra. Försök utan att mäta med linjal. 

Redovisa era beräkningar. När ni kommit fram till ett svar rita upp triangeln i 

GeoGebra och räkna ut arean och kolla att erat svar stämmer. Rita i figuren eller visa 

på separat papper. 

 

 

 Rita en kvadrat i GeoGebra som har arean 10    . Hur kan du motivera att arean är 

10     om inte programmet räknat ut det åt dig?   

 

 

  

DEL 3 

DEL 4 



10.3   Bilaga 3 – Lathund 

 

 Räkna ut omkretsen:  

Gå till formelhjälpen, Geometri→Omkrets, Omkrets[ <Polygon> ], Klistra in 

Gå till formelhjälpen, Geometri→Polygon, Polygon[ <Lista med punkter> ], Klistra 

in. Följande kommer upp i föregående formel i inmatningsfältet: Omkrets[Polygon[]] 

Skriv in punkterna på rektangeln, Räcker att skriva punktens namn: ex A,B,C,D 

Nu syns detta i inmatningsfältet: Omkrets[Polygon[A,B,C,D]] Tryck enter. 

 

 Räkna ut arean:  

Gå till formelhjälpen, Geometri→Area, Area[ <Polygon> ], Klistra in 

Gå till formelhjälpen, Geometri→Polygon, Polygon[ <Lista med punkter> ], Klistra 

in Följande kommer upp i föregående formel i inmatningsfältet: Area[Polygon[]] 

Skriv in punkterna på rektangeln, Räcker att skriva punktens namn: ex A,B,C,D 

Nu syns detta i inmatningsfältet: Area[Polygon[A,B,C,D]] Tryck enter. 

  



10.4 Bilaga 4 – Elevhjälp 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.5 Bilaga 5 – Fenomenologiska intervjuer 
 

Kvalitativa, halvstrukturerade, fenomenologiska, livsvärldsintervjuer: Sammanfattning 

av tolv kärnpunkter i Kvale och Brinkmann (2009) 

Nedan är en sammanfattning av tolv aspekter av fenomenologiska livsvärldsintervjuer som 

Kvale och Brinkmann tar upp. Intervjupersonens levda vardagsvärld, livsvärlden, är det som 

den kvalitativa forskningsintervjun handlar om, och vad som söks är intervjupersonens 

fördomsfria beskrivningar. Författarna hänvisar till Merleau-Pontys som hävdar att det 

handlar om återuppväckandet av de grundläggande upplevelserna av världen som är det och 

att det är dessa för vilka ”vetenskapen är ett uttryck av andra ordningen” (Kvale och 

Brinkmann, s. 44-45). Således, fastslår författarna, är det ett privilegium att få kontakt med 

människors upplevelse av den levda världen. 

Man försöker fånga meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld genom att 

tolka det sagda utifrån kunskap om intervjuämnet. Icke-verbala signaler är också viktiga att 

registrera. Det är svårt men nödvändigt att undvika att, som i vardagssamtal, röra sig för 

mycket på ett faktaplan. Istället skall intervjuaren sträva till att hålla en balans mellan ett 

faktaplan och ett meningsplan. I detta är det viktigt att ”formulera det underförstådda 

budskapet och ’sända tillbaka det’” (i Kvale och Brinkmann, 45) och förhoppningsvis få 

respons på om tolkningen var riktig. 

Det kvalitativa i intervjun innebär, ”precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av 

meningen” (46).  

Man vill sporra den intervjuade att exakt beskriva hur han/hon tänker, känner och handlar; 

man söker efter detaljerade redogörelser (46). Det är detta som författarna kallar det 

deskriptiva. 

Man vill uppmana intervjupersonen att beskriva det specifika i situation och handling istället 

för allmänna åsikter; man uppmuntrar omfattande redogörelser (46). 

Det behövs en öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet, det som författarna kallar en medveten 

naivitet inför det nya och oväntade (46). Här är det centralt att vara kritisk mot sin egen 

förförståelse, kritisk mot egna förutsättningar, och mot egna antaganden och hypoteser (46). 

Det är bestämda teman som fokuseras i den kvalitativa forskningsintervjun. Det innebär att 

den är semi-strukturerad; mitt emellan en intervju där intervjupersonen helt får bestämma vad 

som diskuteras och en där det finns givna frågor med givna svarsalternativ och inga 

avvikelser från dessa. Det gäller att man lyckas leda den intervjuade in på de bestämda 

temana (46). 

Det händer att intervjupersonen uttrycker sig motsägelsefullt. Det kan ha tre orsaker: 1) 

kommunikationen är bristfällig; 2) den intervjuades personlighetsstruktur: eller 3) de verkliga 

motsättningar som finns i intervjupersonens situation eller, rätt och slätt, motsättningar i den 

värld vi lever i. Intervjuaren behöver klargöra orsaken till sådana mångtydiga uttalanden (47). 

I och med att intervjun kan vara en lärprocess för de involverade så kan intervjupersonens 

uppfattningar om någonting förändras allteftersom samtalet fortskrider.  Det beror på att 

denne sett nya aspekter eller sammanhang (47). 



Känslighet och förkunskaper om intervjuämnet är förutsättningar för att kunna nå ett djup i 

intervjun. Samtidigt står denna känslighet och dessa förkunskaper i motsättning till den 

förutsättningslöshet som nämnts som så viktig. Författarna efterfrågar därför vad de kallar för 

en kvalificerad naivitet av intervjupersonen (47). 

Intervjusituationen är det frågan om en situation mellan människor. Vanligtvis utbyts 

synpunkter och parterna påverkar varandra. Kunskaps konstrueras i samspelet. Dock kan 

interaktionen skapa ångest och frammana defensivitet. Här är det av stor vikt att känna till 

vilka risker för etiska övertramp av den intervjuades personliga gränser som finns för att som 

intervjuare kunna hantera den mellanmänskliga situationen (47-48). 

I lyckliga fall kan den kvalitativa intervjun bli en väldigt positiv upplevelse för den 

intervjuade, då denne kan få en ökad insikt om sin egen situation (48). 

  



10.6    Bilaga 6 – Intervjuförberedelser inklusive intervjuguide 

Intervjuförberedelser 

Iscensättningen är viktig. Intervjupersonen skall som Kvale och Brinkmann menar 

”uppmuntras till att ge synpunkter på sitt liv och sin värld” (144). För att den intervjuade skall 

kunna öppna upp vill denne ha en uppfattning om den som intervjuar. God kontakt skapas 

enligt författarna genom uppmärksamt lyssnande, genom att visa intresse, förståelse och 

respekt för det intervjupersonerna säger och genom att låta det bli tydligt vad han/hon vill 

veta. En inledande orientering handlar om att klargöra situationen för den intervjuade, berätta 

kortfattat om intervjuns syfte, användning av bandspelare, och att fråga om eventuella frågor 

från den intervjuades sida innan intervjun börjar. Orienteringen skall vara kort och inte 

innehålla något annat.  

   Denna inledande orientering bör följas upp med en avrundning där intervjuaren lämpligen 

frågar eleverna om de har något mer att säga och efter att ha slutat spela in, fråga hur de 

upplevt intervjun. Detta är viktigt då eleverna kanske givit ut mycket av sig själva utan att få 

något i gengäld, eller för att de kanske undrar hur det de yttrat kommer att användas. Då får 

intervjuaren igen förklara syfte och att eleverna har laga rätt till skydd av sin person och att 

detta kommer att slås noggrant vakt om. Efter intervjun kan det vara viktigt att skriva ner hur 

den emotionella tonen varit i intervjun så att det blir mer begripligt för läsaren.  

   Vi tillämpade ovanstående idéer så väl vi förmådde i våra elevintervjuer 

Tematiska och dynamiska aspekter på frågor 

Kvale och Brinkmann hävdar att en intervjufråga kan bedömas både tematiskt och dynamiskt. 

Tematiskt med avseende kunskapsproduktionen, såväl till intervjuns ”vad,” ”till de teoretiska 

föreställningarna om forskningsämnet,” som till den efterföljande analysen (146-47).  

Dynamiskt med avseende på det mellanmänskliga förhållandet i intervjun, till intervjuns 

”hur,” med avsikt att upprätthålla en positiv atmosfär i intervjusituationen. Det är en konst att 

ställa frågor som är både tematiskt och dynamiskt lyckade. Samtidigt som man behöver hålla 

de teoretiska frågeställningarna som sin kompass så behöver språket i frågorna vara elevernas 

vardagsspråk för att de skall fungera. Frågan ”varför” är sedan enligt författarna en fråga för 

forskaren att bedöma och denne kan, menar de, gå längre än de intervjuades självförståelse (s. 

149). 

   Frågetyper som författarna räknar upp är: inledande, uppföljande, sonderande, 

specificerade, direkta, indirekta, strukturerade, tystnad (att lyssna är lika viktigt som att 

behärska frågetekniken s. 154), tolkande (Kvale & Brinkmann, s. 151-152). 

Intervjuguide 

När intervjupersonerna anlänt så är den text som intervjuaren och intervjuassistenten har 

framför sig den så kallade intervjuguiden. Denna guide består av en lista på teman som skall 

täckas under samtalet, men även av en lista på lämpliga frågor som stöd för minnet. De listor 

vi använde finns nedan. 

Intervjuteman 

o Tidigare erfarenheter av IKT i matematiken. 

o Hur eleverna upplevt att lära sig att använda GeoGebra.  

o Hur de upplevt att pröva sig fram i programmet. 

o Hur eleverna upplevt att använda GeoGebra för att lösa givna matematiska problem. 

o Hur de tänkt då de löst uppgiften och inte minst hur de känt. 

o Hur eleverna ser på vår undervisning och vår hjälp. 

o Hur eleverna tänker sig att IKT idealt skulle kunna användas i matematiken. 



Förslag till frågor  

o Nu vill jag fråga er om vilken kontakt ni haft med IKT i matematiken under er 

högstadietid? 

o Beskriv hur ni upplevde att jobba med GeoGebra vid de två tillfällena, för tre veckor 

sedan och förra veckan. Vad hände? Hur gick det till? Hur kändes det? Vad upplevde 

ni? (Målet är att söka efter spontana reaktioner) 

o Gällande själva lösandet, dvs. tankearbetet kan vi, om det är oklart från inspelningen, 

ställa frågor som: Hur tänkte ni? Hur kom ni fram till det? Var fick ni det ifrån? Med 

syftet att uppmuntra eleverna att återigen kommunicera matematik. Här fokuserar vi 

på den tredje deluppgiften för att den är en riktig problemlösningsuppgift och båda 

grupperna har nedtecknande lösningsförslag till den. 

o Beskriv hur ni tycker att det är att sitta och pröva er fram i programmet? 

o Vilken åsikt har du om kunskaper du fått, inte fått i IKT i matematiken under 

högstadietiden? 

o När ni tänker på IKT i matematikämnet: Vad skulle ni önska att den skulle ge er? 

o Berätta hur ni tycker att läraren borde lära ut programmet?  
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