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Sammanfattning

Det blir allt vanligare att elever som börjar gymnasieskolan erbjuds varsin laptop, men få 
matematiklärare verkar använda dem i sin undervisning. Syftet med detta examensarbete är därför 
att  undersöka hur lärare resonerar kring datorstöd i matematikundervisningen nu när eleverna har 
tillgång till varsin dator. De forskningsfrågor som besvaras i undersökningen berör gymnasielärares 
användning och syn på datorstöd samt vad som krävs för att lärare ska använda datorstöd. I 
undersökningen har fyra matematiklärare på gymnasiet intervjuats. Resultatet är att när datorstöd 
används i matematikundervisningen så är det främst läraren som använder datorn, och då till att 
demonstrera, åskådliggöra svårritade figurer, visa simuleringar samt till att variera koefficienter i 
olika funktioner och visa på de förändringar som sker. För att lärare ska använda datorstöd behöver 
de få motiv, inspiration, konkreta tips, teknisk utrustning, relevant  utbildning samt slutligen mer tid 
till att planera datorstöd. 

Sökord: matematikdidaktik, IT, datorer, simulering, tekniska hjälpmedel, förhållningssätt
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1. Inledning 
Idag blir det allt vanligare att elever erbjuds varsin laptop när de börjar gymnasiet, men få 
matematiklärare verkar använda dem i sin undervisning. Detta blev åtminstone min erfarenhet efter  
min senaste VFU-period (Verksamhetsförlagd Utbildning) på en skola där kommunen valt att satsa 
på IT-utveckling. Jag upplevde att diskussionen bland lärarna oftast gick i negativa ordalag kring 
elevernas datorer, och många matematiklärare hade till och med satt  ett datorförbud på sina 
lektioner. Min uppfattning är dessutom att i många andra ämnen, till exempel språkämnen eller 
samhällsvetenskapliga ämnen, ser lärarna en naturlig användning av datorerna i undervisningen, 
men i matematikundervisningen verkar datorn inte ha en lika självklar roll. Jag började själv under 
denna VFU tycka att  elevdatorerna mest var till besvär, men kände samtidigt på mig att det säkert 
inte behöver vara så. Dessa erfarenheter gjorde mig intresserad av att ta reda på om det 
överhuvudtaget är möjligt att få till ett fungerande datorstöd i matematikundervisningen, och hur ett 
sådant datorstöd i så fall kan se ut. Jag blev även nyfiken på hur situationen på andra skolor ser ut. 
Jag ville veta mer om vilket förhållningssätt lärare har till datorstöd i matematikundervisningen, och 
vad som krävs för att matematiklärare ska använda datorstöd.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994 (Lpo94) får inte IT särskilt stort utrymme. 
Det enda specifika målet som uttrycks är att eleverna ska kunna ”använda informationsteknik som 
ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Skolverket, 2009c). I läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94), alltså den läroplan som gäller för gymnasieskolan, nämns ordet IT eller 
informationsteknik inte en enda gång (Skolverket, 2006), men det verkar som att förändring är på 
väg. Regeringen har nämligen gett Skolverket i uppdrag att främja IT-användning i skolan, vilket 
resulterat i bland annat  två rapporter. Den ena rapporten (Skolverket, 2009a) är en undersökning av 
IT-användningen på skolor i nuläget, och den andra rapporten (Skolverket, 2009b) är en analys av 
detta resultat där de även ger åtgärdsförslag. Skolverket menar i den senare rapporten att när de 
gamla läroplanerna skrevs hade IT inte lika stor roll i samhället som det har idag, och att  det  därför 
inte var möjligt att formulera krav på IT-användning som skulle vara relevanta i dagens 
informationssamhälle. Men Skolverket (2009b) menar att kraven på IT-användning kommer att öka. 
Genom nya IT-relaterade mål i såväl läroplaner som kursplaner, samt en utveckling mot 
digitaliserade nationella prov, kommer det ställas högre krav på IT-användning för lärare, blivande 
lärare samt elever. Detta ställer i sin tur även ökade krav på skolans huvudmän som måste 
tillhandahålla resurserna för detta arbete. IT i undervisningen är alltså något som bara blir mer och 
mer aktuellt för alla som jobbar i skolan. 

För inte så länge sedan var lärare som ville genomföra datorstöd hänvisade till datorsalar, och man 
kan förstå om IT blev ett sällsynt inslag i undervisningen på grund av de praktiska problem det 
innebär att  boka salar samt att nå ut med information till alla elever. Men förutsättningarna för 
datorstöd har förändrats. I de kommunala gymnasieskolorna går det idag i genomsnitt 2,5 elever på 
en dator, och i de fristående 1,6 elever per dator (Skolverket, 2009a). Datortätheten i skolorna ökar 
alltså och regeringen kräver att IT ska integreras i undervisningen. Men samtidigt visar det sig att 
svenska lärare är betydligt mer negativa till IT-användning än andra länder, trots att vi både är mer 
kompetenta samt har bättre utrustning (EU-komissionen, 2006a). Skolverket kan skriva läroplaner 
och kommunerna kan köpa datorer, men i slutändan är det ändå läraren som har det yttersta ansvaret 
för hur undervisningen ser ut i verkligheten. Har läraren då en negativ inställning till datorstöd 
kommer detta självklart att påverka valet av undervisningsform. Vill man då att lärare ska använda 
IT i undervisningen är det också högst relevant att  undersöka lärarnas åsikter i frågan, samt ta reda 
på vilka åtgärder som kan göras för att underlätta deras arbete med datorstöd. 

4



1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare resonerar kring datorstöd i matematikunder-
visningen nu när eleverna har tillgång till varsin dator.

För att uppnå detta syfte har jag följande fem forskningsfrågor med förtydligande underfrågor till 
hjälp:

1. Hur använder sig lärarna av datorstöd i  matematikundervisningen, eller hur kan de tänka 
sig använda datorstöd?
Här görs ett slags inventering av hur lärarnas datorstöd ser ut i praktiken. Vilka erfarenheter har 
lärarna? Vad har de testat? Inte alla lärare bedriver datorstöd regelbundet - vilka möjligheter ser de 
med datorstöd? Vilka idéer har de? Hur kan de tänka sig använda datorn i undervisningen? När 
passar datorn och när passar den inte?

2. Vilken syn har lärarna på datorstöd i matematikundervisningen?
Vad tycker lärarna rent allmänt om datorstöd i matematikundervisningen? Vilken inställning har 
man till datorstöd? Vad är vitsen med datorstöd och vilken roll har datorn i undervisningen?

3. Vilka fördelar ser lärarna med datorstöd i matematikundervisningen?
Vilka fördelar har datorn som pedagogiskt verktyg? På vilka sätt bidrar datorn positivt till lärarens 
undervisning? På vilka sätt är lärarna hjälpta av datorstöd? Vilka är vinsterna med datorn?

4. Vilka nackdelar ser lärarna med datorstödd matematikundervisning? / Vilka fördelar ser 
lärarna med icke-datorstödd matematikundervisning?
Kan datorstöd i matematikundervisningen påverka elevernas kunskap negativt? Vilka är riskerna 
med datorstöd och vilka kvaliteter hos eleverna kan försämras? Dessa frågor hänger ihop med vilka 
fördelar som finns med motsatsen, alltså icke-datorstöd i undervisningen. Anser lärarna att  det är 
viktigt med icke-datorstödd matematikundervisning? Finns det vinster med icke-datorstödd 
undervisning? Anser lärarna att icke-datorstödd undervisning kan bidra positivt till elevernas 
kunskaper i matematik?

5. Vad krävs för att lärare ska bedriva datorstödd matematikundervisning?
Finns det något som kan underlätta lärarnas arbete med datorstöd? Vad behövs för att lärare ska 
komma igång överhuvudtaget? Varför använder inte lärare datorstöd i matematikundervisningen 
trots att de har tillgång till datorer? Vilka faktorer spelar roll för lärares användning av datorstöd?

1.2 Definition

I denna undersökning finns det särskilt ett  begrepp som är centralt och ständigt återkommande. För 
att  både jag, läsaren och de intervjuade lärarna ska ha samma bild av vad detta begrepp innebär, har 
jag använt mig av följande definition:

Med ”datorstödd undervisning” menar jag en undervisning där datorn används som pedagogiskt 
hjälpmedel. Datoranvändningen är alltså inte målet i sig, utan datorn används som ett verktyg för att 
göra pedagogiska vinster. Detta är en tolkning av den definition som Dahland använder i sin 
avhandling Datorstöd i matematikundervisningen (Dahland, 1993).
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1.3 Bakgrund

Jag har i detta arbete främst utgått från fyra avhandlingar skrivna av svenska forskare mellan 1993 
och 2003. Dahland (1993) har med hjälp  av intervjuer och enkäter kartlagt  faktorer som avgör om 
högstadielärare använder datorstöd eller inte. Wikström (1997) har undersökt om gymnasieelever 
förstår förändringar bättre genom att jobba med datorsimuleringar, och Bergqvist (2001) har 
studerat vad som händer när gymnasieelever får arbeta undersökande med grafräknaren. 
Samuelsson (2003) har genom att intervjua och observera några högstadielärare undersökt om 
datorn har förändrat matematikundervisningen. I dessa avhandlingars bakgrundsavsnitt  hittade jag 
dessutom annan forskning kring datorstöd som är relevant för mitt arbete, och därför kommer jag 
även redovisa dessa resultat.

Jag har dessutom läst ett examensarbete där två studenter skickat ut en webbenkät till nästan 3000 
gymnasielärare i Sverige för att undersöka lärares attityder till tekniska hjälpmedel (Hutt & Balke, 
2008). Jag har även tittat på Skolverkets redovisning (Skolverket, 2009a) av IT-användning på 
svenska skolor samt hur Skolverkets åtgärdsförslag ser ut (Skolverket, 2009b).

1.3.1 Datorstödets effekter
Dahland (1993) säger att en av datorns fördelar är att kunna visa grafer till funktioner, och nämner 
även möjligheten att låta elever variera konstanter i uttryck som y = a(x + b)2 + c. Detta har i senare 
studier visat sig ha positiv effekt på elevers lärande. När elever har fått arbeta undersökande med 
grafer till räta linjens ekvation y = kx + m, har det visat sig att de blir mer medvetna om sitt lärande, 
använder allt bättre strategier efterhand samt blir bättre på att självständigt gå vidare i sitt  arbete 
(Thomas & Tomas, 1999). Elever som har fått rita grafer på sina grafräknare för att undersöka 
faktorsatsen p(x) = (x - a) · q(x) ↔ p(a) = 0har fått en bättre förståelse för både faktorsatsen och 
sambandet mellan funktion och graf (Bergqvist, 2001). 

En undersökning har visat  att de elever som fått jobba med datorsimuleringar hade utvecklat sin syn 
på begreppen derivata, funktion samt förändring (Wikström, 1997). Eleverna kunde dessutom tack 
vare datorsimuleringarna diskutera lösningar till differentialekvationer, trots att de aldrig hört talas 
om begreppet. En annan undersökning där gymnasieelever fått använda datorstöd visar på liknande 
resultat. Det visade sig vid tester att de elever som i undervisningen fått  använda datorstöd hade 
bättre begreppsförståelse och problemlösningsförmåga än de elever som inte använt datorstöd. 
Däremot visades ingen skillnad i grundläggande räkneoperationer (Björk & Brolin, 1995).

Ovanstående resultat visar alltså att datorstödd undervisning kan göra elever till bättre 
problemlösare samt öka elevers förståelse för begrepp och funktioner. Många forskare menar 
dessutom att datorstödet kan förändra elevernas inställning till matematik positivt (Dahland, 1993; 
Engström, 1993; Galbraith & Haines, 1998; Thomas & Tomas, 1999). Datorstödet kan också höja 
elevernas motivation (Engström, 1993; Samuelsson, 2003), elever kan få ökad koncentration och 
intresse (Samuelsson, 2003), och de kan även få ökad tilltro till sin förmåga när de använder 
datorstöd (Dahland, 1993; Galbraith & Haines, 1998; Samuelsson, 2003; Thomas & Tomas, 1999). 
Forskarna lyfter även fram att särskilt lågpresterande elever kan få ökad motivation med datorstöd, 
till exempel genom att kunna rita snygga figurer eller spela matematikspel (Dahland, 1993; Ruthven 
& Hennesy, 2002). Samuelsson (2003) menar dock att övningsprogram på datorn inte ökar 
elevernas reflektion, men att tävlingsinslagen kan öka elevernas motivation att syssla med enkla 
beräkningar.
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Andra fördelar med datorn som forskare nämner, är datorns snabbhet. Den tid både lärare och 
elever sparar genom att inte behöva rita för hand, kan istället användas till att tolka resultatet 
(Chazen, 1999; Dahland, 1993; Marrades & Gutierrez, 2000; Ruthven & Hennesy, 2002).

Samuelsson (2003) tar även upp några nackdelar med datorstöd som han kommit fram till i sin 
undersökning. Han upptäckte att  den kommunikation som uppstod mellan de elever som jobbade 
vid datorer, oftast bestod av fråga - svar. Eleverna använde aldrig matematiskt korrekta begrepp, 
som addera eller multiplicera, utan använde de mer vardagliga orden plussa och gångra. 
Samuelsson (2003) tror att  orsaken kan vara att elever behöver lärarens hjälp med att lyfta språket 
från vardagsord till vetenskapliga termer, och han menar att den datorstödda undervisningen ofta är 
fattig på lärarstöd. Men en annan undersökning gjord av Farkell-Bååthe (2000) visade att eleverna 
hjälpte varandra i högre grad när de fick använda datorstöd och att  det sociala klimatet i 
klassrummet förbättrades. Man kan då dra slutsatsen att kommunikationen i klassrummet ökade 
tack vare datorstödet, men å andra sidan berättar inte studien vad eleverna kommunicerade, bara att 
de hjälpte varandra.

Dessa forskningsresultat visar att det finns ett  flertal pedagogiska vinster med datorstöd, och att det  
därför är relevant för lärare att använda datorstöd i sin matematikundervisning. I min resultatdel 
kommer jag sedan relatera några av dessa forskningsresultat till vad lärarna i min studie säger om 
datorstöd och dess effekter.

1.3.2 Lärares attityder och användning av datorstöd
Enligt Hutt och Balkes (2008) examensarbete, uppger hälften av gymnasielärarna i deras studie att 
de använder tekniska hjälpmedel i ganska stor till stor utsträckning och andra hälften i liten 
utsträckning eller inte alls. Detta överensstämmer i stort  sett väl med uppgifterna från Skolverkets  
undersökning, där 57 procent av gymnasielärarna uppgav att de använder datorn på lektionstid varje 
dag eller varje vecka (Skolverket, 2009a). Hutt  och Balkes resultat visar däremot samtidigt att så 
många som nio av tio lärare i någon utsträckning kan hålla med om att när tekniska hjälpmedel får 
en större roll i undervisningen kan värdefulla matematikkunskaper hos eleverna försummas (Hutt & 
Balke, 2008). Nittio procent av lärarna anser alltså att  tekniska hjälpmedel i viss mån kan ha 
negativa effekter på elevernas kunskaper. Författarna menar då att  eftersom Skolverket  i sina 
kursplaner kräver att lärare använder tekniska hjälpmedel, har de också ett  ansvar för att  lärarna ska 
känna sig trygga med att det de förväntas göra i sin undervisning också är bra för eleverna. Några 
av de nackdelar som lärarna lyfter fram i sina kommentarer, är att  tekniska hjälpmedel kan försämra 
elevernas förståelse, reflektion, rimlighetsbedömning, huvudräkning samt algebraiska kunskaper 
(Hutt & Balke, 2008). Enligt författarna säger lärarna även att elevernas koncentration kan störas 
och att räknandet för hand minskar med tekniska hjälpmedel. Intressant är att några av dessa 
argument anger lärarna även som fördelar med tekniska hjälpmedel, nämligen att elevernas 
förståelse ökar, att  tekniska hjälpmedel höjer elevernas motivation och kan stimulera och inspirera, 
samt skapar större variation i undervisningen (Hutt & Balke, 2008).

Samuelsson (2003), som undersökte om datorn har förändrat matematikundervisningen, märkte att 
datorn ofta assimilerades in i gamla traditioner. Med detta menar han att datoranvändning av till 
exempel övningsprogram där kunskaper drillas in, på många sätt liknar hur undervisning bedrevs 
förr i tiden. När datorn används på detta sätt kan man knappast påstå att den fört 
matematikundervisningen framåt, utan kanske snarare bakåt. Men några av lärarna i Samuelssons 
undersökning hävdade även att de tack vare datorns snabbhet numera introducerar den räta linjens 
ekvation, y = kx + m , på ett  annat sätt med hjälp  av datorstöd jämfört med hur de gjorde innan. 
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Detta exempel visar på att datorn kan förändra undervisningen, genom att lärare inser en fördel med 
datorn och därefter ändrar sin undervisningsmetod (Samuelsson, 2003).

Denna forskning kommer jag sedan koppla till den delen av resultatet som berör lärarnas 
användning och syn på datorstöd. Jag har även grundat några av mina intervjufrågor på ovanstående 
forskning.

1.3.3 Vad krävs för att lärare ska använda datorstöd?
Både nya och gamla forskningsresultat visar att datortillgången är en av de mest avgörande 
faktorerna för om lärare använder datorstöd eller inte (Dahland, 1993; Forgasz, 2002; Hutt & Balke, 
2008). I början av 90-talet var det som sagt inte lika stor datortäthet på skolorna som idag 
(Skolverket, 2009a), och för det mesta var man hänvisad till att  boka datorsalar om man ville 
använda datorstöd i sin undervisning. Dahland (1993) menar att datorerna måste in i klassrummet 
för att kunna öka det spontana användandet, ta bort störningsmomentet som det innebär att  boka 
datorsalar och att förflytta elever, samt att man genom ökad tillgång avdramatiserar datorerna och 
på så sätt minskar skadegörelsen av dessa. Han nämner även att undervisningen i datorsalarna mest 
liknar ”datorkunskap” på grund av alla tekniska frågor kring datorerna som dyker upp, men att 
eleverna genom ökad datortillgång får bättre färdigheter i datoranvändning och att datorstödet då i 
större utsträckning kan behandla matematikkunskaper.

Andra faktorer som spelar roll för lärares användning av datorstöd är lärarens tillgång till relevanta 
datorprogram, samt lärares kunskaper i dessa program (Dahland, 1993; Forgasz, 2002). Forgasz 
(2002) nämner även fler faktorer, såsom skolans policy och support, att lärare vet att datorn hjälper 
inlärning samt att eleverna tycker det är roligt med datorstöd. Dahland (1993) menar också att 
matematikämnets starka tradition samt den långsamma utvecklingen av digitala läromedel är andra 
fördröjande faktorer för införandet av datorstöd.

Även Skolverket menar i sin rapport att  brister på teknisk utrustning begränsar lärare, men att 
strategier för IT-användning, på både lokal respektive nationell nivå, påverkar i ännu högre grad om 
lärare använder IT i undervisningen (Skolverket, 2009b). Skolverket har därför tagit  fram förslag på 
åtgärder, och några av dessa redovisas i nedanstående tabell. De punkter som valts ut representerar 
de huvudsakliga områdena i förslaget. 

Tabell 1. Några av Skolverkets förslag till åtgärder för att främja skolornas IT-användning 
(Skolverket, 2009b, sid 4-5).

Skolverkets åtgärdsförslag

• Integrera digital kompetens i styrdokumenten
• Formulera en nationell strategi för kompetensutveckling av skolans personal inom 

IT-området
• Vidareutveckla och tillhandahålla kompetensutvecklingen PIM (Praktisk IT- och 

Mediekompetens)
• Initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och lärande
• Sprida forskningsresultat och lärande exempel
• Ta fram stödmaterial som underlättar produktion av digitala lärresurser

I Tabell 1 framgår att Skolverket (2009b) vill höja lärarnas digitala kompetens genom att ställa 
högre krav på lärarna i styrdokumenten, ta fram en nationell strategi för kompetensutveckling, ge 
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lärarna fortbildning genom kompetensutvecklingen PIM, stödja och sprida forskning kring IT och 
lärande samt underlätta produktionen av digitala lärresurser. 

För att sammanfatta vad som idag krävs för att lärare ska använda datorstöd vill jag hänvisa till 
Wikström (1997), som menade redan på 90-talet att tekniken finns - det som återstår är att utveckla 
pedagogisk kompetens.

Många av mina intervjufrågor baseras på dessa forskningsresultat, och jag kommer även göra 
kopplingar till dem i resultatdelen. Jag kommer sedan i diskussionsdelen utgå från Skolverkets 
(2009b) åtgärdsförslag samt resultaten från min undersökning för att ge egna förslag till åtgärder.

1.3.4 Exempel på tillgängliga resurser
På Internet finns många tillgängliga resurser för datorstöd, och flertalet är dessutom gratis. I 
nedanstående tabell redovisas några exempel på vad som finns på Internet i skrivande stund. Det är 
omöjligt att kartlägga precis allt som finns, och dessutom är innehållet  på Internet under ständig 
förändring, men detta ger en bild av vilket material man kan hitta där för tillfället. 

Tabell 2. Några exempel på resurser inom datorstödd matematikundervisning som finns på Internet  
januari 2010.

Exempel på resurser på Internet Typ av stöd

• KK-stiftelsen
• Skolverkets hemsida ”IT för pedagoger”
• Föreningen Datorn i Utbildningen

Information om datorstöd

• Sökmotorn ”Spindeln”
• Wolframalpha.com
• Skolverkets länksida Länkskafferiet
• Länksidan Burkar.nu
• Åsö matematiklänkar

Länksamlingar och sökmotorer

• Matteboken.se
•  Matteguiden.se
•  Webbmatte.se

Matematikböcker på nätet. Sidorna 
riktar sig mot elever.

• Simuleringar i Java
• Simuleringar i Geogebra

Simuleringsprogram

• Lektion.se Forum där lärare delar med sig av 
lektioner. Används av alla stadier och 
ämnen.

• Georgios Smedja i Fysik & Matematik Enskilda lärares hemsidor med eget 
producerat datorstöd samt länksamlingar

De resurser som nämns i Tabell 2 visar att det på Internet finns dels information om datorstöd (KK-
stiftelsen, IT för pedagoger, Föreningen Datorn i Utbildningen), länksamlingar och sökmotorer 
(Spindeln, Wolframalpha, Länkskafferiet, Burkar.nu, Åsö matematiklänkar), kompletta 
matematikkurser som riktar sig mot eleverna (Matteboken.se, Matteguiden.se, Webbmatte.se), både 
färdiga simuleringar och program man själv kan tillverka simuleringar med (Java, Geogebra), 
forum där lärare kan dela med sig av sina lektioner (Lektion.se) och slutligen enskilda lärares 
hemsidor där de delar med sig av material och länkar (Georgios Smedja i Fysik & Matematik). 
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Man kan alltså spendera mycket tid till att  leta material för datorstöd på Internet, men det är desto 
svårare att veta vad som är bra. Resultat från en internationell undersökning visade att 62 procent av 
de svenska lärarna tycker att det är svårt att  hitta relevant material för IT i undervisningen, och 54 
procent tycker att det material som finns är av bristfällig kvalitet (EU-kommissionen, 2006b). 
Denna problematik kommer att beröras under både resultat- samt diskussionsdelen i min studie.

1.3.5 Sammanfattning av bakgrund
Datorstöd i matematikundervisningen kan alltså göra eleverna till bättre problemlösare, öka 
elevernas förståelse för begrepp och funktioner samt förändra elevernas inställning till matematik 
positivt. Ungefär hälften av gymnasielärarna använder datorn i undervisningen regelbundet, men så 
många som 90 procent av lärarna menar att tekniska hjälpmedel i viss mån kan bidra negativt till 
elevernas inlärning i matematik. För att  lärare ska använda datorstöd i undervisningen är 
datortillgången en av de mest avgörande faktorerna, och Skolverket har på uppdrag av regeringen 
tagit fram åtgärdsförslag för att främja IT-användningen i skolan. På Internet finns idag många 
digitala resurser för datorstöd, men de flesta lärare tycker det är svårt att hitta relevant material samt 
är missnöjda med kvaliteten på befintligt material. 

En del av ovanstående forskning är gjord i enkätform på antingen ett stort antal lärare (Hutt & 
Balke, 2008), eller så är enkäterna besvarade av lärare för alla ämnen och stadier (Skolverket, 
2009a). En del av resultaten gjordes även under 90-talet (t.ex. Dahland, 1993; Wikström, 1997), då 
det var andra förutsättningar för datorstöd genom till exempel brist  på datortillgång. Idag är det som 
sagt vanligt att eleverna i gymnasieskolan har tillgång till varsin laptop, och jag är därför nyfiken på 
om denna tillgång har förändrat lärarnas resonemang kring datorstöd i matematikundervisningen. I 
min undersökning har jag därför utgått från ovanstående forskningsresultat, men särskilt intresserat 
mig för matematiklärare på gymnasieskolor som tillhandahåller elevdatorer. I resterande del av 
detta arbete kommer jag redovisa hur jag gått tillväga i min undersökning, vilka resultat och 
slutsatser som gjorts samt slutligen vad detta innebär för alla som berörs av IT- och skolfrågor.

2. Metod

2.1 Metodval

För att undersöka hur lärare resonerar bör man lyssna på vad lärarna tycker och tänker. Med 
observationer får man endast veta hur lärare agerar, men inget om hur de resonerar. Med en enkät 
kan man nå ett stort  urval och på så vis veta vad lärare generellt sett tycker och tänker. Men jag vill 
få mer djupgående information om hur lärare resonerar, och för detta lämpar sig en intervju bäst 
som metod (Johansson & Svedner, 2001). Med en intervju får man tillfälle att  ställa följdfrågor och 
på så vis reda ut oklarheter, och dessutom har man större chanser att få utförliga svar än i en 
skriftlig enkät. Eftersom fokus i denna undersökning ligger på datorstöd i matematik-
undervisningen, har jag valt att intervjua matematiklärare.

2.2 Urval av lärare samt avgränsningar

Jag har begränsat mig till gymnasielärare i en norrländsk kommun, och urvalet av lärare är 
praktiskt. Jag skickade först ut förfrågningar via e-post till 34 matematiklärare vid fem olika 
gymnasieskolor i en och samma kommun, och samtliga skolor erbjuder varsin laptop till sina elever. 
Några av adresserna fick jag av min handledare i form av en lista på lärare som universitetet på 
något sätt haft samarbete med. Jag kompletterade denna lista genom att söka e-postadresser till 
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lärare på skolornas hemsidor, samt ringa till skolornas reception och be om namn på 
matematiklärare. Av dessa 34 förfrågningar fick jag elva svar, varav fyra tackade ja. Men tre av 
lärarna hade tid för intervju först senare, och medan jag väntade fick jag tips av en kompis på en 
lärare jag kunde intervjua. Jag ringde upp  läraren och fick en intervju veckan därpå. Eftersom jag 
valt vilka tips jag gått vidare med, har jag i viss mån kunnat styra urvalet av lärare. Jag har hela 
tiden strävat efter en spridning med avseende på lärarnas kön, ålder, arbetsplats och kommunal 
respektive friskola. I e-postutskicket till lärarna skrev jag att jag är ”intresserad av att diskutera hur 
datorn numera används i undervisningen” samt att jag är väldigt flexibel när det gäller tider att 
träffas på. Lärarna blev även i förfrågningen och i samband med intervjun informerade om de etiska 
riktlinjer jag följer, som säger att deltagandet är frivilligt, att lärarna är anonyma och kan när de vill 
avbryta deltagandet. Till slut hade jag fyra intervjuer inbokade.

2.3 Urval av intervjufrågor

Jag valde att göra en ostrukturerad intervju med endast fasta frågeområden. Detta för att lärarna 
skulle kunna associera fritt och att så mycket som möjligt kunde berättas spontant utan att mina 
frågor skulle leda svaren. När jag gjorde mitt intervjuunderlag (se Bild 1) utgick jag dels från mina 
forskningsfrågor, men även de tidigare forskningsresultat  jag nämnt (till exempel att tillgången till 
datorer är en viktig faktor för datorstöd, se avsnitt 1.3.3) samt egna erfarenheter från VFU-perioder. 
Som det framgår av Bild 1 hade jag förväntat  mig tre olika grupper av lärare - de som använder 
datorstöd ”nästan aldrig”, ”en del” samt ”ganska mycket”. Jag upptäckte dock efter intervjuerna att 
en bättre gruppering hade varit efter hur ofta läraren använder datorstöd snarare än hur mycket. En 
lärare som inte har så många undervisningstimmar i matematik kanske använder datorstöd ofta, 
men totalt sett  inte så mycket. Ifortsättningen kommer jag därför att använda mig av 
benämnningarna ”regelbundet” eller ”inte regelbundet”.

Bild 1. Intervjuunderlag som användes i undersökningen.
11

Datorn i undervisningen

Beskrivning 
annan undervisning

Beskriv hur du använder 
datorn i matematik-

undervisningen!

Är det ett 
medvetet val?

När väljer du att 
använda?

När väljer du bort? 

Hur upplever du 
allmänt att det 

fungerar? 
Svårigheter?

Nästan aldrig En del Ganska mycket

När väljer du att 
använda?

När väljer du bort? 

Hur upplever du 
allmänt att det 

fungerar? 
Svårigheter?

Pedagogiska 
fördelar?

Nackdelar?

Pedagogiska 
fördelar?

Nackdelar?

Berätta hur du 
tänker och 
resonerar. 

Speciella orsaker?

Kan du se några 
möjligheter? 

Fördelar?

Skillnad mot 
andra ämnet?

Skillnad mot 
andra ämnet?

Skillnad mot 
andra ämnet?

Liknande studier visar att en viktig faktor är tillgången till datorer. Vad säger du om det? Är det tillräckligt?

Har du undervisat innan eleverna fick varsin dator? Har tillgången förändrat din undervisning? Hur då?

Påverkar de yttre faktorerna ditt val av datorstödd undervisning? Hur då? Vad skulle påverka?



De första två ovala fälten i Bild 1, där jag ber lärarna beskriva hur de använder datorn i 
undervisningen, är direkt kopplade till forskningsfråga 1 som berör just detta. De övriga fyra 
rutorna i respektive kategori, syftar till att  besvara forskningsfrågorna 2, 3 och 4 som handlar om 
lärarnas syn på datorstöd samt vilka för- och nackdelar som finns. Längst ner i mitt intervjuunderlag 
finns även tre långsmala fält. Samtliga av dessa tre frågor syftar till att besvara forskningsfråga 5 
om vad som krävs för datorstöd. I Tabell 3 återfinns vilka yttre faktorer jag bad lärarna uttala sig 
om. Den ursprungliga tanken var att ställa dessa frågor till respektive lärares rektor, och sedan låta 
lärarna uttala sig kring dessa faktorer. Den första rektorn jag ringde upp var obekväm med att ta 
dessa frågor på telefon, så jag skickade e-post till samtliga rektorer istället. Endast en av fem 
rektorer besvarade mina frågor, men tyvärr deltog ingen lärare från denna skola i min undersökning. 
Eftersom jag vid min första intervju ännu inte fått denne rektors svar, lät jag istället samtliga lärare 
uttala sig kring frågorna trots att rektorernas svar saknades. Jag bedömde att många av faktorerna 
går att ha en åsikt om ändå, och många av frågorna vet lärarna själva svaren på.

Tabell 3. Frågor om yttre faktorers påverkan på om lärare använder datorstöd eller inte.

Fråga Område

1. Finns en uttalad strategi angående IT-utveckling på skolan? 
Hur ser den ut?

2. Finns tydliga, gemensamma disciplinregler angående 
datorernas användning i klassrummet? Hur ser de ut?

Strategi och regler

3. Hur stor budget är avsatt matematikämnet?
4. Hur mycket förberedelsetid har lärarna till lektionerna?

Ekonomi

5. Vilken tillgång till programvara finns på skolan?
6. Vilken teknisk utrustning har lärarna tillgång till?

Utrustning

På fråga 1, 5 och 6 i Tabell 3 har jag utgått från forskning som menar att  avgörande faktorer för 
lärarnas användning av datorstöd är skolans strategi angående IT-utveckling, tillgången till 
programvara samt teknisk utrustning (se avsnitt 1.3.3). De övriga frågorna 2, 3 och 4 är baserade på 
mina egna erfarenheter från VFU-perioder, då jag upplevt att lärarna haft problem med disciplinen i 
klassrummet på grund av datorerna, att lärarna har knappa resurser samt upplever sig sakna tid för 
att planera datorstöd.

Innan jag genomförde intervjuerna formulerade jag utifrån forskningsresultaten samt mina egna 
erfarenheter olika rubriker på eventuella argument lärarna kunde ha för att inte bedriva datorstödd 
undervisning. Några exempel på sådana argument är att datorerna stör elevernas koncentration (se 
avsnitt  1.3.2 samt 3.5), att  läraren saknar nödvändig teknisk utrustning (se avsnitt 1.3.3 samt 3.6.1) 
eller anser att läromedlet inte är anpassat för datorstöd (se avsnitt 1.3.3 samt 3.6.2). Sedan 
formulerade jag även följdfrågor till varje tänkbart argument och utgick från de råd Johansson & 
Svedner (2001) ger angående intervjuteknik, till exempel att ställa öppna frågor, undvika varför-
frågor samt att skapa associationer genom att be lärarna berätta om sina egna erfarenheter.
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2.4 Metod för datainsamling

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av dator, förutom en som på grund av olyckliga 
omständigheter aldrig sparades på min hårddisk. Endast de första nio minuterna av en timme  
lagrades, och inspelningen slutar precis efter jag fått all bakgrundsinformation. Samtliga intervjuer 
är på vardera en timme, och tre av fyra spelades alltså in på min dator. Så fort jag upptäckte att  den 
fjärde intervjun aldrig lagrats, skrev jag ner i ett dokument så mycket jag kunde minnas med hjälp 
av mina anteckningar. Efter att jag sammanfattat  och gett anteckningarna rubriker (se avsnitt 2.4 
Analysmetod) lät jag denne lärare ge synpunkter på innehållet samt få tillfälle att komma med 
ändringar eller tillägg.

2.5 Analysmetod

De tre inspelade intervjuerna transkriberades och jag skrev även av de nio första minuterna från den 
fjärde intervjun. Jag har i stort sett transkriberat allt som lärarna sagt, men vissa saker har jag 
utelämnat. Det kan vara till exempel när läraren gjort en ”avstickare” som inte har handlat om 
datorstöd, ord och läten man gör när man funderar samt om det varit väldigt svårt att höra vad 
läraren säger på grund av dålig inspelningskvalitet. Efter att jag transkriberat färdigt gick jag 
igenom all text och gjorde styckesindelningar utifrån vad lärarna pratat  om. Styckena fick 
rubrikerna Användning av datorstöd (1), Datorns möjligheter (1), Synen på datorstöd (2), 
Matematik är unikt (2), Fördelar med datorstöd (3), Nackdelar med datorstöd (4), Fördelar med 
icke-datorstöd (4), Vad krävs för datorstöd (5), Vad efterfrågas (5) samt Tekniken hämmar (5). 
Siffrorna i parentes efter rubrikerna står för vilken av mina fem forskningsfrågor stycket behandlar. 
I början av varje rubrik skrevs även siffran 1, 2, 3 eller 4 beroende på vem av de fyra lärarna som 
gjort uttalandet. Sedan kopierade jag ut samtliga lärares uttalanden kring forskningsfråga 1, 2, 3 och 
så vidare och gjorde ett eget dokument för respektive fråga. Under en del av intervjun bad jag som 
sagt lärarna uttala sig angående sex specifika yttre faktorer (se Tabell 3) och om dessa påverkar 
lärarens datorstöd. Dessa uttalanden ställde jag upp i ett eget dokument för att enkelt kunna jämföra 
faktor för faktor. Därefter gjorde jag en kort sammanfattning av samtliga stycken där jag plockade 
ut kärnan som berörde den specifika forskningsfrågan. Sedan kopierade jag alla sammanfattningar 
och lade de tillsammans överst i dokumentet. För att sedan ytterligare skala ner materialet gjorde 
jag vissa nyckelord fetstilta för att snabbt kunna se vilka liknande uttalanden de fyra lärarna gjort. 
Under skrivandet av resultatdelen har jag ibland varit tvungen att gå tillbaka till transkriberingarna 
för att se uttalandet i sitt sammanhang och på så sätt bättre förstå vad lärarna menat. 
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3. Resultat

I detta avsnitt presenteras det resultat som har med mina forskningsfrågor att göra: Användning av 
datorstöd, Lärarnas syn på datorstöd, Fördelar med datorstöd, Nackdelar med datorstöd / fördelar 
med icke-datorstöd samt slutligen Vad krävs för att lärare ska använda datorstöd. För att göra 
resultatet överskådligt har jag använt mig av tabeller, och av dessa framgår hur många lärare som 
gjort respektive uttalande. Anledningen till detta är att man ska kunna veta om det var många lärare 
som tyckte samma sak, eller om åsikten bara var någon enstaka lärares. I texten framgår det vad 
som är lärarnas uttalanden, respektive vad som är min analys. De ord och formuleringar som är 
inom citationstecken är ordagranna citat från lärarna, och i enstaka fall är citaten som ett eget 
stycke.

3.1 Presentation av lärarna

Tabell 4. Kort sammanställning av informanternas bakgrund.

Kön Ålder Examensår Verksamma 
år som lärare

Undervisar på 
program

Undervisar 
kurser

Kommunal 
eller friskola

Man 64 1987 9 år Natur/Sam Ma C, Fy A, 
Fy B Kommunal

Kvinna 39 2002 7 år
Sam, Media, 
alla estetiska 
program

Ma A, Ma B Kommunal

Man 53 1981 25 år Natur
Ma A, Ma B, 
Ma C, Fy A, 
Fy B

Friskola

Kvinna 49 2004 3,5 år Teknik, Bygg Ma A, Ma C, 
Fy A Kommunal

Som det framgår i Tabell 4 har jag intervjuat fyra lärare, varav två är män och två är kvinnor. 
Lärarnas åldrar varierar från 39 år till 64 år, och två av lärarna tog lärarexamen på 1980-talet och de 
andra två lärarna under tidigt 2000-tal. Tre av lärarna har jobbat mellan 3,5 till 9 år som 
matematiklärare, medan en av lärarna jobbat i 25 år. Lärarna undervisar på Naturvetenskapliga 
programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Mediaprogrammet, de estetiska programmen, 
Teknikprogrammet samt Byggprogrammet. En lärare undervisar endast Ma A och Ma B, medan de 
övriga tre lärarna undervisar upp till Ma C samt även i fysik. Tre av lärarna jobbar på en kommunal 
skola, medan en av lärarna jobbar på en friskola.

I min presentation av resultatet nämner jag aldrig om uttalandet kommer från en man eller kvinna, 
och mycket sällan nämner jag något om personens ålder eller yrkeserfarenhet. Tabellen är endast till 
för att  visa på vilken spridning som finns hos deltagarna för att läsaren ska kunna bilda sig en 
uppfattning om den lärargrupp som ingår i undersökningen. Eftersom jag endast har intervjuat fyra 
lärare kommer jag undvika att presentera resultatet med grupperingsord som ”de flesta” ”hälften” 
eller ”alla utom en” eftersom man lätt  kan dra för stora slutsatser då. ”Hälften” i mitt fall betyder ju 
”två”, och därför skriver jag istället antalet.
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Samtliga lärare använder datorn privat  på fritiden mellan 7-20 timmar per vecka och ingen av 
lärarna uppger sig ha fått någon utbildning i datorstödd undervisning, varken som fortbildning från 
skolans håll eller i lärarutbildningen - oavsett om examensåret är 1981 eller 2004. Lärarna säger att 
de åtminstone inte har fått utbildning i hur datorn konkret  kan användas i undervisningen, men 
samtliga lärare i de kommunala skolorna (tre av fyra) nämner att de deltar i en obligatorisk 
datorutbildning - PIM  - som behandlar allmän datorkunskap (se även Tabell 1). Lärarna får i denna 
utbildning till exempel lära sig hur man gör en powerpoint-presentation eller hur man söker på 
nätet, men lärarna betonar att  utbildningen endast behandlar datortekniker, men inget om datorns 
pedagogiska idéer. Endast en av de tre lärarna verkar genom sina uttalanden tycka att 
datorutbildningen PIM är relevant. En annan av lärarna har på eget initiativ deltagit i ett nätverk 
med universitet där datorstöd i matematikundervisningen diskuterats. De lärare som tog examen på 
2000-talet har haft tillgång till laptop i jobbet under hela sin verksamma tid som lärare, och de 
andra lärarna har haft laptop  i jobbet de senaste fyra åren. De flesta av informanternas elever har 
haft egen laptop under hela sin studietid på gymnasiet, medan ett fåtal elever vid intervjuns tidpunkt 
ännu inte hade fått sina datorer. Dessa elever gick sitt första år på gymnasiet, och skulle få sina 
datorer bara några veckor efter intervjun.

3.2 Användning av datorstöd

Två av de intervjuade lärarna använder datorstöd regelbundet och de andra två lärarna har endast 
använt datorstöd någon enstaka gång. Särskilt de två lärarna som inte använder datorstöd 
regelbundet vill poängtera att de ser olika på datorstöd när läraren använder datorn och när 
eleverna använder sina datorer. Därför kommer jag att presentera resultaten under bland annat 
rubrikerna Lärarens datoranvändning samt Elevernas datoranvändning. Jag frågade även lärarna 
när de tycker att det inte passar med datorstöd eller när de absolut inte skulle använda det, så det är 
ett  annat resultat jag vill lyfta fram. Två av lärarna berättar även hur de använder datorn i sitt andra 
ämne och samtliga lärare lyfter fram att datoranvändningen i matematik skiljer sig från  
datoranvändningen i andra ämnen. För att få en bredare förståelse för hur lärare resonerar kring 
datorstöd i matematikundervisningen, som är syftet med min undersökning, anser jag att det även är 
intressant att titta på lärarnas erfarenheter och uppfattningar om datorstöd i andra ämnen. Slutligen 
redovisar jag även några övriga användningsområden datorn har i undervisningen, alltså där datorn 
inte utgör ett pedagogiskt verktyg utan används mer som ett praktiskt verktyg, till exempel som 
musikspelare.

3.2.1 Lärarens datoranvändning
Hur ofta och till vad de intervjuade lärarna använder datorstöd i nuläget varierar ganska stort. Två 
av lärarna använder som sagt datorstöd regelbundet och två lärare endast någon enstaka gång. 
Datorns användningsområde varierar också, och beror troligtvis på vilka program och kurser lärarna 
undervisar i. Samtliga lärare nämner dels hur de i nuläget använder datorn i undervisningen, men 
även datorns tänkbara användningsområden. I tabellen nedan redovisas både den faktiska 
användningen och den tänkbara användningen, eftersom det på bästa sätt sammanfattar lärarnas  
sammantagna uppfattning om datorns användningsområden.
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Tabell 5. Sammanställning av hur läraren använder datorstöd i matematikundervisningen. Tabellen 
visar även antalet lärare som nämnt samma användningsområde.

Nämns av antal lärare Lärarens datoranvändning

Samtliga lärare • Variera koefficienter i till exempel andragradsfunktioner eller 
sinusfunktioner

• Visa grafer till funktioner 

Tre lärare • Demonstrera derivatan
• Simuleringar
• Åskådliggöra svårritade figurer

Två lärare • Räta linjens ekvation
• Statistik
• Demonstrera grafräknaren
• Problemlösning i A-kursen och abstrakta övningar i C-kursen

En lärare • Frågespel med matematikfrågor
• Dokumentera elevlösningar med mobilkamera
• Kalkylprogrammet Excel
• Geometriska tillämpningar

Observera att i tabellerna är antalet lärare som nämner respektive användningsområde inte 
nödvändigtvis samma lärare. Till exempel så är det inte samma två lärare i Tabell 5 som 
demonstrerar grafräknaren som använder datorstöd i statistik. De båda lärare som endast använt 
datorstöd någon enstaka gång har vid dessa tillfällen använt datorn som demonstrationsverktyg vid 
genomgångar. Den ena läraren har demonstrerat grafräknaren med datorns hjälp och den andra 
läraren demonstrerade derivatan med hjälp av en simulering gjord i programmet Geogebra. Det  var 
en färdig konstruktion som kunde hämtas från Internet.

Som det framgår i Tabell 5 nämner samtliga lärare att datorstöd är användbart för att variera 
koefficienter, till exempel sinusfunktionernas konstanter, eller a-, b- och c-värdet för 
andragradsfunktioner på formen y = a(x + b)2 + c. Samtliga lärare nämner även att man med 
datorns hjälp  kan visa grafer till funktioner, och en lärare uttrycker att  funktionen då inte bara 
framställs som några ”tomma bokstäver” utan även som en ”spännande kurva”. Som hjälpmedel för 
att  visa grafer nämner två av lärarna programmet Geogebra, varav den ena läraren är väldigt 
imponerad men har tyvärr inte kunnat använda det i undervisningen på grund av tekniska 
begränsningar. Läraren beskriver det som ”suveränt”, ”kraftfullt verktyg” och att ”man såg ju vilka 
enorma möjligheter som fanns.” Två andra lärare använder programmen Graph respektive Grapher 
för att rita och visa grafer.

Samtliga lärare som undervisar i kursen Matematik C, alltså tre av lärarna, nämner datorstödets 
möjligheter för att demonstrera derivatan. En av dessa lärare uttrycker att derivatabegreppet nog är 
det bästa exemplet på en bra simulering i matematikundervisningen. Samma tre lärare nämner just 
simuleringar som ett bra användningsområde, och tre andra lärare ser möjligheter i att med datorns 
hjälp kunna åskådliggöra svårritade figurer.

Två lärare nämner att man kan använda datorn för att demonstrera räta linjens ekvation, och två 
andra lärare har använt datorn till området statistik. Två av lärarna har demonstrerat grafräknaren 
med hjälp av projektor och ett program på datorn, varav den ena läraren använder det så ofta något 
ska visas på räknaren. Två lärare nämner också att  de tror att  datorstödet kan skilja sig åt i de olika 
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kurserna. De säger båda att i A-kursen blir det mer tillämpade uppgifter, till exempel 
problemlösning, och i C-kursen mer abstrakta övningar, men lärarna ger i samband med detta 
uttalande inga utförliga exempel. 

En av lärarna använder datorn för att spela ett slags matematikspel med eleverna för att bland annat 
repetera inför prov. Med hjälp  av mentometerknappar, en särskild programvara och projektor får 
eleverna svara på matematikfrågor med fyra svarsalternativ. Mentometerknapparna köptes in av 
skolans kurator för att  användas i anonyma undersökningar, men matematikläraren såg ett  annat 
användningsområde och lånade utrustningen som nu är ett uppskattat  inslag i undervisningen enligt 
både läraren och eleverna. Denne lärare har även använt mobiltelefonens kamera för att 
dokumentera elevlösningar som vid senare tillfälle projicerats på tavlan med hjälp av dator och 
projektor, så att eleverna har kunnat fortsätta skriva där de slutade. Samme lärare använder även 
kalkylprogrammet Excel, men endast i mycket liten utsträckning. En annan av lärarna skulle kunna 
tänka sig att använda datorn till geometriska tillämpningar, men närmare exempel på detta ges inte.

3.2.2 Elevernas datoranvändning
De båda lärarna som inte använder datorstöd regelbundet uttrycker att de är skeptiska till att  låta 
eleverna själva använda sina datorer i matematikundervisningen. Den ena läraren uttrycker väldigt 
bestämda synpunkter i frågan, och tror att när eleverna ska sitta och jobba själv så tillför datorn i 
stort sett ingenting. Jag återkommer till detta mer under avsnitt 3.3 Lärarnas syn på datorstöd. Det 
verkar allmänt som mer förekommande att läraren använder datorn än att eleverna gör det. En av 
lärarna menar att det inte är etablerat hos eleverna ännu att tänka att datorn kan användas på 
matematiken, och att det beror på att lärarna varit för mycket ”papper- och pennafokuserade”.

Tabell 6. Sammanställning av hur eleverna själva får använda datorn i matematikundervisningen.

Nämns av antal lärare Elevernas datoranvändning

Tre lärare • Träna baskunskaper med matematikprogram

Två lärare • Variera koefficienter med grafprogram
• Laborationer
• Datorförbud på matematiklektionerna

En lärare • Tillämpning
• Söka information på Internet till verklighetsuppgifter
• Statistisk undersökning
• Som kalkylator

Som det framgår i Tabell 6 så nämner tre lärare att elever kan träna baskunskaper med 
matematikprogram på datorn. En av dessa lärare använder redan datorstöd på det sättet, medan de 
övriga två lärarna säger att de kan tänka sig denna användning. Den förstnämnde lärarens elever har 
åtkomst till ett matematikprogram på Internet som skolan betalt licens för. Lärarna på den skolan 
brukar uppmana eleverna att som hemarbete eller extrastöd använda detta program som innehåller 
uppgifter, förklaringar och animeringar. De två lärarna som jag tidigare nämnt använder 
grafprogrammen Graph respektive Grapher, låter även eleverna själva använda dessa grafprogram 
för att  variera funktioners koefficienter. Dessa program är installerade på elevernas datorer. Två 
andra lärare har satt datorförbud på sina lektioner, vilket innebär att eleverna inte får ta med sig 
datorerna på matematiklektionerna med undantag för att lyssna på musik. 
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En av de två lärarna som inte använder datorstöd regelbundet, och som själv säger sig vara negativt 
inställd till att låta eleverna använda datorerna, har vid ett enstaka tillfälle sagt till sina elever att ta 
med sig datorerna på lektionen. Det har hänt en till två gånger per termin och läraren minns inte 
exakt vad eleverna då fick göra, mer än att det var någon sorts tillämpning. En annan lärare låter 
eleverna använda datorerna till att söka information på Internet till verklighetsuppgifter. Det kan till 
exempel vara att räkna ut kostnaden för att hyra en bil genom att uppsöka en biluthyrningsfirmas 
hemsida. Samme lärare nämnde att eleverna även använt datorn i samband med att de gjort en 
statistisk undersökning. Den lärare vars elever läser estetiska program säger att  eleverna använder 
datorn som kalkylator.

3.2.3 När passar inte datorstöd?
En av lärarna skulle inte använda datorstöd för elevanvändning överhuvudtaget, med motiveringen 
att  datorn inte tillför något när eleverna själva jobbar med den. Eleverna måste kunna ”tänka själva” 
säger läraren, och menar sig ha sett hur miniräknaren gjort att eleverna tappat känslan för siffror, 
och att det inte blir bättre med en dator. En annan lärare vet ännu inte hur man kan använda datorn i 
provsammanhang, men tror säkert att det går. Samme lärare tror att man kan nå samtliga mål med 
datorns hjälp, förutom den muntliga biten. En annan lärare skulle inte använda datorn när eleverna 
lär sig algebra och aritmetik och en av lärarna har svårt att komma på något tillfälle alls där 
datorstöd inte passar. 

Sammanfattningsvis är det alltså väldigt blandade resultat  för när lärarna anser att datorstöd inte 
passar. I detta fall kunde de lärare som inte använder datorstöd regelbundet väldigt snabbt ge 
exempel på när de anser att det inte passar med datorstöd (aritmetik, algebra samt elevanvändande i 
allmänhet), medan de lärare som använder datorstöd regelbundet fick tänka väldigt länge och hade 
svårt att komma på sådana tillfällen.

3.2.4 Andra ämnens datoranvändning

Tabell 7. Sammanställning av andra ämnens datorstöd som lärarna nämnt. Både lärarens och 
elevernas datoranvändning redovisas i tabellen.

Nämns av antal lärare Datorns användning i övriga ämnen

Två lärare • Visa Youtube-klipp (fysiken)
• Visa simuleringar (fysiken)

En lärare • Använda specialsidor på Internet (fysiken)
• Söka fakta på Internet (fysiken)
• Ordbehandling (svenska, samhällskunskap)
• Visa powerpoint (svenska, samhällskunskap)
• Visa filmsekvenser (svenska, samhällskunskap)

Två av lärarna har visat Youtube-klipp i sitt andra ämne, i bådas fall fysik. Det kan vara för att  visa 
ett  naturfenomen som illustrerar en fysikalisk lära, exempelvis vågrörelseläran. En av dessa två 
lärare använder dessutom datorn i fysiken till att  använda specialsidor på Internet, till exempel för 
att  omvandla enheter. Datorn används även till att  söka fakta på Internet. Två av lärarna pratar om 
att använda simuleringar i fysiken. En lärare skulle ha samma syfte med datorstöd i sina båda 
ämnen, men tror sig kunna använda datorn oftare i fysiken än i matematiken eftersom fysiken oftare 
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handlar om verkliga förlopp och att se förändringar. Läraren verkar mena att matematik är ett mer 
abstrakt ämne. En av de lärare som inte använder datorstöd regelbundet, menar att det är stor 
skillnad på hur datorn kan användas i andra ämnen jämfört med på matematiklektionerna. Samme 
lärare menar vidare att matematik och samhällskunskap därför aldrig kan ha samma strategi för IT-
användning, eftersom det är på så ”vitt skilda sätt som man har nytta av datorn”. Läraren menar att i 
matematikämnet är det inte så användbart för läraren att  kunna ”göra filmsnuttar”, men i till 
exempel svenska och samhällskunskap kan datorn användas till ordbehandling samt visa 
filmsekvenser och powerpoint-presentationer. En annan lärare har märkt att elever som i vanliga fall 
är trygga med datorn kan uppträda osäkra och ovana när de jobbar med matematikprogram på 
datorn. Eleverna är mer vana vid att  använda datorn för kommunikation och underhållning. En 
lärare menar även att det måste finnas en balans mellan datorstöd och icke-datorstöd, och särskilt i 
matematik. 

Lärarna verkar sammanfattningsvis mena att matematik är ett mycket speciellt ämne och att datorns 
användningsområde i matematik skiljer sig tydligt  från hur man i andra ämnen kan använda 
datorstöd.

3.2.5 Datorns övriga användningsområden

Tabell 8. Sammanställning av datorns övriga användningsområden. Både lärarens och elevernas 
datoranvändning redovisas i tabellen.

Nämns av antal lärare Datorns övriga användningsområden

Tre lärare • Eleverna får lyssna på musik

Två lärare • Använder skolans e-plattform till kommunikation

En lärare • Visa Youtube-klipp

Tre av de fyra intervjuade lärarna säger att de låter eleverna använda datorerna för att lyssna på 
musik. De säger att eleverna blir avskärmade och koncentrerar sig lättare då de inte störs av ljud 
runtomkring. Då pratar de även mindre själva. Två av lärarna berättar att de använder skolans e-
plattform för att lägga ut information till eleverna, till exempel planeringar, repetitionsuppgifter,  
tips på matematiklänkar, information om moment, övningsprov samt laborationer. En lärare brukar 
ibland visa Youtube-klipp  på matematiklektionerna. Det kan vara ekvationslösningar eller roliga 
sånger av matematisk karaktär ”för att muntra upp”. 

För att sammanfatta vilka övriga användningsområden datorn kan ha i matematiken, verkar den 
vanligaste rollen vara som musikspelare eller kommunikationsverktyg, men även filmklipp  har 
förekommit som inslag på enstaka matematiklektioner.
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3.3 Lärarnas syn på datorstöd

De fyra lärarna har ganska olika syn på datorstöd i matematikundervisningen, men på en punkt är 
samtliga lärare överens. De menar att datorstöd inte ska användas ”bara för att”, utan det måste vara 
en vinst med det, och läraren måste välja ut när det passar med datorstöd och när det inte passar. 
Intressant är att ingen av lärarna är enbart negativ eller positiv till datorstöd, utan samtliga menar att 
det finns både fördelar och nackdelar.

3.3.1 De som inte använder datorstöd regelbundet
Som jag tidigare nämnde anser de båda lärarna som inte använder datorstöd regelbundet att datorn 
är ett bra redskap  för demonstration vid genomgångar, medan de är betydligt mer skeptiska till att 
låta eleverna själva använda datorerna. Den ena läraren uttrycker väldigt bestämda åsikter kring 
elevanvändandet, som att för inlärning är datorn ”fullständigt värdelös” och att eleverna behöver 
lära sig teorin i matematiken och inte ”leka med några knappar” och ”få fram meningslösa siffror”. 
Läraren vill heller inte att datorn ska bli en ”svart låda som det genom ett trollslag ramlar ut några 
svar ur” och menar att eleverna måste kunna ”tänka själva”. Samme lärare menar att  datorn endast 
är användbar för matematiska tillämpningar och avancerade beräkningar på universitetsnivå, och så 
långt hinner man aldrig på gymnasiet. Läraren säger också att  det finns mycket viktigare saker för 
eleverna att ägna sig åt än att använda datorn i matematiken, och anser att det skulle ta för mycket 
tid och ge för lite resultat. Läraren påstår sig själv vara negativ till datorstöd i matematiken, men 
kan ändå se möjligheter med det, och har till exempel upptäckt fördelar med programmet Geogebra. 
Den andra läraren påstår sig inte vara negativ till datorstöd och skulle vilja använda datorn mer i 
undervisningen, men tvivlar liksom den förstnämnde läraren på att det finns några pedagogiska 
vinster med att låta eleverna själva använda datorerna på matematiklektionerna. 

3.3.2 De som använder datorstöd regelbundet
De båda lärarna som använder datorstöd regelbundet i sin matematikundervisning har en något 
annorlunda syn på datorstöd. De ser båda datorn som en av olika metoder för att  nå kursmålen samt 
variera undervisningen. Den ena läraren menar vidare att datoranvändning inte bara är ”kuriosa” 
eller ger avkall på kvaliteten i undervisningen utan kan snarare tillföra något. Enligt  läraren ska 
datorn inte användas för att ha ”lattjolajban”. Eleverna kanske kan uppfatta datorstödet som en kul 
grej, men det ska inte vara syftet med datorstödet anser läraren. Samme lärare tycker att datorn kan 
användas överallt i matematikundervisningen, och det  enda som begränsar en är lärarens kunskap 
inom vilka områden det finns bra material. Den andra läraren säger sig använda datorn som verktyg 
för förståelse i matematiken och använder datorn så ofta som möjligt där den kan göra en bra insats. 
Men samme lärare menar samtidigt att datorn inte får bli huvudändamålet, och att  det måste finnas 
en balans mellan datorstödd och icke-datorstödd undervisning. Båda dessa lärare uttrycker att de 
tycker det är roligt med datorstöd och att de alltid använt datorstöd i matematikundervisningen så 
länge som de själva haft tillgång till laptop på jobbet.

20



3.4 Fördelar med datorstöd

Tabell 9. Sammanställning av de fördelar med datorstöd som lärarna uppgett.

Nämns av antal lärare Fördelar med datorstöd

Samtliga lärare • Det går snabbt och man sparar tid

Två lärare • Det är enklare att visa bilder med datorn än att rita för hand
• Matematiken blir mer levande
• Vidgar elevernas förståelse för funktionsläran

En lärare • Eleverna koncentrerar sig bättre vid en dator än vid en bok
• Eleverna får snabb respons från datorn
• Har möjlighet att visa rörliga förlopp
• Undervisningen har tack vare datorstöd blivit roligare för 

läraren

Som det framgår i Tabell 9 så nämner samtliga lärare att man sparar tid med datorn, och särskilt 
jämfört med att  rita figurer för hand. ”Om du ska stå och handrita snygga figurer tar det ju en 
vecka” säger en lärare, och en annan tillägger att  man kan prata mer kring bilden när man visar den 
med datorn. Några lärare säger också att om man vill förändra något i sin bild, till exempel en 
parameter, går det enklare och snabbare i datorn än att behöva göra om sin handritade bild på 
tavlan. En annan lärare nämner också att när man ska demonstrera grafräknaren för eleverna blir det 
oerhört effektivt med datorns hjälp att kunna visa alla på samma gång. Man sparar tid genom att 
inte behöva gå runt till var och en. 

Två lärare nämner att det är enklare att visa bilder med datorn än att rita för hand. Två andra lärare 
menar också att matematiken blir mer levande med datorstöd och att elevernas förståelse för 
funktionsläran ökar. Den ene läraren menar, som jag tidigare nämnt, att en funktion inte bara 
framställs som några ”tomma bokstäver” utan även som en ”spännande kurva”. Den andre läraren 
säger att genom att variera konstanter så förstår man funktionsläran mycket bättre, och att det blir i 
sin helhet. Det är intressant att dessa två lärare som kan se samma fördelar använder datorstöd olika 
mycket - den ena regelbundet och den andra inte.

En av lärarna menar att eleverna koncentrerar sig bättre vid en dator än vid en bok eftersom de är 
vana vid datorn och förknippar den med något positivt. Samme lärare ser också att  en fördel med 
datorstöd är att  eleverna får snabb respons, och att vissa elever behöver det. En annan lärare menar 
att  man med datorns hjälp kan visa rörliga förlopp som inte går att visa för hand, och en annan 
lärare menar att undervisningen blivit mycket roligare för läraren tack vare datorstöd.

Följande ord kan sammanfatta vilka fördelar lärarna ser med datorstöd i matematikundervisningen: 
Snabbt, enkelt, levande och roligt.
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3.5 Nackdelar med datorstöd samt fördelar med icke-datorstöd

Tabell 10. Sammanställning av de nackdelar med datorstöd samt fördelar med icke-datorstöd som 
lärarna uppgett.

Nämns av antal lärare Nackdelar med datorstöd / fördelar med icke-datorstöd

Samtliga lärare • Eleverna frestas att göra annat på datorerna, till exempel 
spela spel, surfa, chatta och ”skruva i musiken”

Tre lärare • Eleverna behöver även kunna räkna för hand

Två lärare • Eleverna blir sämre på huvudräkning
• Kan gå för snabbt så att eleverna inte hänger med

En lärare • Eleverna tappar känslan för siffror och rimlighet
• Risken med matematikprogram är att eleverna fastnar på 

de steg de tycker är roliga
• Datorer passar inte alla
• Kan bli minskad kommunikation mellan eleverna
• Arbetet vid en dator kan bli för statiskt
• Risken finns att man tappar den röda tråden och eleverna 

blir förvirrade
• Det kan bli för hög arbetsbelastning på läraren

Samtliga lärare nämner att en nackdel med datorstöd i undervisningen är att eleverna frestas att göra 
annat på sina datorer, till exempel spela spel, surfa på Internet, chatta samt att  ”skruva i musiken”.   
När jag frågade lärarna hur man kan åtgärda detta problem, fick jag lite olika svar. En lärare menar 
att  man ständigt måste jobba aktivt med elevernas attityder, och en annan lärare anser att problemet 
endast kan lösas genom en annorlunda politik där ungdomar börjar gymnasiet först när de själva är 
mogna för det. En annan lärare säger att deras skola tagit beslut om att inte installera filter på 
datorerna eftersom de inte vill begränsa eleverna.

Tre lärare pratar om vikten av den skriftliga biten i matematiken. ”Att få rita själv är en inlärning i 
sig” säger en lärare och menar även att eleverna behöver kunna skriva också eftersom 
examinationen oftast är skriftlig. En annan lärare säger att man aldrig kommer ifrån att pennan är 
det bästa instrumentet och menar att eleverna behöver få göra värdetabeller, rita koordinataxlar, 
gradera, rita in värden och så vidare. Läraren säger att ”det finns ingenting som slår det” när 
eleverna får rita själva. Läraren säger vidare att eleverna får en ökad förståelse när de själva gör 
hela processen, och de tycker det är roligt att få producera något själva. En annan lärare menar 
också att eleverna får bättre känsla för matematiken när de får skriva för hand. De behöver träna sig 
med papper och penna och öva sig på att göra tydliga lösningar - först då får de förståelse för vad 
som är en tydlig lösning. Läraren tror också att de elever som har läs- och skrivsvårigheter kan bli 
gynnade av datorn, men tror samtidigt att dessa elever även behöver träna på att skriva för hand.

Två lärare nämner att  eleverna kan bli sämre i huvudräkning på grund av datorn och andra tekniska 
hjälpmedel som kommit in i klassrummet. En av mina informanter säger att eleverna inte ens 
försöker räkna i huvudet, för att sådant kan miniräknaren göra åt dem. De båda lärarna som nämner 
detta problem är 50+ och tog lärarexamen på 80-talet, vilket borde vara förklaringen till att de kan 
se denna skillnad mellan då och nu. Två andra lärare nämner att det kan gå för snabbt med datorn så 
att eleverna inte hinner reflektera eller göra anteckningar.
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En lärare som själv räknade med räknesticka på sin tid, tycker att eleverna idag har tappat känslan 
för siffror och rimlighet  på grund av tekniska hjälpmedel. Läraren menar att eleverna ”leker lite” 
med siffrorna och anger dem, utan att  reflektera, som svaret. Samme lärare menar också att om man 
”bara släpper eleverna lös på datorn” är det lätt hänt att  de fastnar på ett och samma steg där de 
”tyckte det var roligt”, och att de inte gör progression genom att inhämta ny kunskap. Detta 
påstående från läraren dök upp precis i slutet av intervjun, och därför gjordes inga följdfrågor och 
man får inte veta närmare hur läraren menade. Jag kommer att diskutera detta under avsnitt 4.1.2 
Diskussion av intervjun samt avsnitt 4.3 Diskussion kring för- och nackdelar.

En annan lärare nämner att datorer inte passar för alla, utan att vissa elever är väldigt muntliga eller 
vill använda hela kroppen. En annan lärare säger också att  kommunikationen mellan eleverna kan 
minska när eleverna jobbar enskilt med sina egna datorer. Läraren menar vidare att arbetet  vid en 
dator kan bli för statiskt - datorn ger ingen annan respons än om det var rätt eller fel, och det blir en 
sorts envägskommunikation. 

En annan lärare kan se en risk med att om datorstödet endast kommer in som lösryckta fragment i 
undervisningen tappar man ”den röda tråden”, och att eleverna då kan bli förvirrade. Samme lärare 
menar också att det kan bli för hög arbetsbelastning på lärare som förväntas utveckla IT-arbetet på 
skolan. Läraren uppger att i och med datorns intåg i skolorna har lärarna automatiskt fått mer arbete 
genom nya arbetsuppgifter som förut inte fanns, till exempel att besvara e-post från både elever och 
föräldrar, utveckla hemsidor och så vidare. Samtliga lärare nämner att det tar mycket tid att  planera 
datorstöd i matematikundervisningen, och får inte läraren den tiden blir arbetsbördan orimlig.

3.6 Vad krävs för att lärare ska använda datorstöd?

3.6.1 Yttre faktorer
I samtliga intervjuer bad jag lärarna uttala sig kring några specifika yttre faktorer, samt om de tror 
att  dessa påverkar om lärare använder datorstöd eller inte. Följande faktorer diskuterades med varje 
lärare (se även avsnitt 2.3 samt Tabell 3): 

• Skolans gemensamma strategi för IT-utveckling
• Disciplinregler för elevernas datoranvändning
• Skolans budget för matematikämnet
• Lärarnas förberedelsetid för lektionerna
• Tillgången till programvara
• Tillgången till teknisk utrustning

På samtliga skolor finns en gemensam strategi för IT-utveckling, men lärarna har lite olika åsikter 
angående hur mycket den påverkar. En lärare säger sig bli ”peppad och pushad” av skolans 
förväntningar på att datorn ska in i undervisningen, medan en annan lärare tror inte att skolans 
strategi spelar någon roll och skulle ändå ha använt sig av datorstöd. En annan lärare menar att det 
hjälper inte om skolan har en gemensam strategi för IT-utveckling, utan att varje ämne behöver en 
egen strategi, medan en annan lärare menar att det hänger på läraren själv om skolans strategi blir 
realiserad i de olika ämnena och kurserna, och att det är därför det ser så olika ut. 
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Samtliga lärare säger att det finns disciplinregler för elevernas datoranvändande samt att detta är 
nödvändigt för att datorstöd ska fungera. En lärare tror att det är viktigt att lärarna har gemensamma 
regler som de håller sig till, eftersom det blir enklast för eleverna samt att det blir svårt för en lärare 
att  förbjuda något som en annan lärare tillåter. En annan lärare nämner även att reglerna kan bli 
otydliga för elever om de på vissa lektioner måste ha med datorn och på andra lektioner är 
förbjudna att ha med den.

Två av lärarna svarar direkt nekande på frågan om skolans budget påverkar lärares användning av 
datorstöd. En lärare nämner att en ekonomisk faktor som spelar roll är klasstorlekarna. Läraren 
menar vidare att  man i mindre elevgrupper kan bedriva en helt annan undervisning än i en klass på 
exempelvis 40 elever, och med datorstöd kan det dessutom bli många praktiska frågor från eleverna. 
En annan lärare tror att budgeten spelar roll om den ger utrymme för att köpa in intressant 
programvara eller inte. Som det är nu är de hänvisade till gratisprogram uppger läraren, men menar 
samtidigt att det även finns bra sådana, till exempel Geogebra.

När det gäller förberedelsetid är lärarna något oense. Två av lärarna upplever sig ha tillräckligt 
med tid för att förbereda sina lektioner, medan de andra två känner att de behöver mer tid om de ska 
kunna planera datorstöd. En lärare menar att det där med förberedelsetid är slumpmässigt och kan 
slå olika från termin till termin beroende på hur schemat och elevgrupperna ser ut. En annan lärare 
säger att  det inte finns tillräckligt  med förberedelsetid om läraren måste uppfinna egna 
användningsområden för datorn i matematikundervisningen. Om detta pratar även en annan lärare 
som menar att det tar mycket tid att göra i ordning ett bra pedagogiskt material. Till följd av detta 
blir många lärare stressade, vilket inte alls är bra eftersom man som lärare behöver vara lugn, 
sansad och glad menar informanten. En annan lärare tillägger dessutom att man särskilt i början 
behöver tid för att införa datorstöd i undervisningen, och då räcker det inte med ”småsnuttar på tio 
minuter här och där”, utan att lärare behöver kanske en halvdag för att sätta sig in i det nya 
arbetssättet. Värt att nämna är att de lärare som anser sig ha tillräckligt med förberedelsetid 
använder sig av datorstöd olika mycket - den ena regelbundet och den andra inte. Bland de båda 
lärare som anser att de behöver mer förberedelsetid för datorstöd är det likadant - den ena använder 
datorstöd regelbundet och den andra inte. 

De lärare som använder datorstöd regelbundet tror att  vilken programvara man har tillgång till har 
betydelse. Den ena lärarens elever har Mac-datorer, vilket läraren menar gör tillgången till relevant 
programvara extra viktig eftersom inte alla gratisprogram på Internet  går att använda på dessa 
datorer. Den andra läraren menar att det finns mycket användbart material för grundskolenivå, men 
saknar bra programvara för gymnasiet. De andra lärarna, som inte använder datorstöd regelbundet, 
ser inget hinder med den programvaran de har idag.

På frågan om den tekniska utrustningen spelar roll för lärarens datoranvändning är lärarna absolut 
överens. De vill att teknisk utrustning ska fungera, finnas tillgänglig och vara enkel att använda. 
Samtliga lärare nämner vikten av att  projektor ska finnas fast monterad i varje klassrum. En lärare 
säger att väldigt  många av lärarna på dennes skola använder projektor i sin undervisning och tror att 
det beror på att den är fast monterad och så smidig att använda. Detta bekräftas av de båda lärare 
som inte använder datorstöd regelbundet - de har heller ingen fast projektor i klassrummet, utan är 
hänvisade till att  dela en bärbar med många andra lärare. Båda dessa lärare efterfrågar en fast 
monterad projektor, och upplever att de inte kan vara spontana i sitt datorstöd. De vill kunna 
genomföra idéer med kort varsel, och upplever sig nu vara begränsade. 
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En av de lärare som jobbat väldigt länge menar att det är stor skillnad på hur datorstödet används 
idag jämfört med innan eleverna fick tillgång till varsin laptop. Förut blev det mer ”datorkunskap” 
och det  blev som att man gjorde ”studiebesök” till datorsalarna. Tack vare att datorn blivit mer 
tillgänglig använder läraren datorstöd betydligt oftare och på ett helt annat sätt. En annan lärare 
upplevde också en begränsning innan eleverna fick tillgång till varsin laptop. Denne lärare menar 
att  det är annorlunda när bara läraren visar på sin dator än när eleverna själva får prova på. Enligt 
dessa lärare har undervisningen alltså förändrats genom att eleverna fått varsin laptop.

De båda lärarna som använder datorstöd regelbundet uppger att de har mycket god tillgång till 
teknisk utrustning. Den ena läraren säger sig dock vara missnöjd med hur den underhålls och menar 
att  det är väldigt viktigt att en skola med mycket teknisk utrustning tar hand om den. Ofta händer 
det att läraren kommer till en lektion och att utrustningen inte fungerar för att läraren innan inte 
skött allt  rätt. Läraren säger att man inte har tid med att det strular, och att  teknisk utrustning därför 
måste fungera. En av de lärare som inte använder datorstöd regelbundet har försökt använda 
programmet Geogebra på sin laptop på skolan, men inte fått det  att  fungera. Hade det fungerat så 
skulle läraren ha använt programmet, uppger denne lärare med stor säkerhet.

Några av de forskningsresultat jag tidigare nämnde, sa att  tillgången till datorn är en av de mest 
avgörande faktorerna för om lärare använder datorstöd i undervisningen eller inte (Dahland, 1993; 
Forgasz, 2002; Hutt & Balke, 2008). Samtliga av mina informanter har som sagt mycket god 
tillgång till datorer, och därför var jag väldigt nyfiken på vad de hade att säga om just dessa 
forskningsresultat. Jag presenterade forskarnas påstående för lärarna, och frågade om de själva 
anser att tillgången till datorer är tillräckligt för att lärare ska använda datorstöd, eller om det krävs 
något mer. Två av lärarna svarade spontant ”Ja, datorer är allt som behövs” men lärarna har bara 
inte kommit igång med datorstöd ännu. De två andra lärarna sa ”Nej, det krävs något mer än bara 
datorer” och tror inte att tillgången till datorer har förändrat situationen särskilt mycket. Av dessa 
uttalanden kan man tycka att lärarna är oense, men när jag sedan frågade vidare om vad som krävs 
för att lärarna ska använda datorstöd i sin undervisning, gav samtliga lärare flera förslag på vad som 
skulle underlätta för lärare i sitt  arbete med datorstöd. Jag tolkar detta som att lärarna menar att 
tillgång till datorer är en nödvändig förutsättning, men för att lärarna ska komma igång med 
datorstöd krävs dessutom något mer. Dessa förslag kommer nu att redovisas i följande avsnitt.

3.6.2 Läraren
Vad efterfrågar egentligen lärarna och vad anser de själva krävs av lärare för att  bedriva datorstödd 
undervisning? De lärare som använder datorstöd regelbundet menar att lärare måste våga prova, 
experimentera, ha fantasi samt vara öppen för att testa nya saker. Dessutom tycker de båda att det är 
väldigt roligt att använda datorn i undervisningen. En lärare tror att de lärare som använder 
datorstöd måste själva vara bekväma med att använda datorn, medan en annan lärare (som själv 
använder datorstöd regelbundet) säger att  man inte alls behöver vara särskilt duktig på datorer, utan 
bara våga prova nya saker med risken att  det blir fel. Hellre göra misstag än att aldrig testa något, 
säger läraren. En lärare tror också att  de lärare som inte använder datorstöd är vana vid sin 
undervisningsform, och om man har ett  koncept som fungerar så blir man trygg i det. Detta 
bekräftas av en av de lärare som inte använder datorstöd regelbundet, som säger att man kör på med 
sitt gamla vanliga sätt, och säger vidare att många lärare inte använder datorn i undervisningen på 
grund av en tröghet. ”Lärarna är inkörda i gamla vanor. De behöver bli överbevisade om och om 
igen att det finns alternativ till deras undervisning” säger denne lärare.
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Enligt lärarna räcker det inte med att bara få utbildning i hur man hanterar en dator, och det  är heller 
inte tillräckligt att eleverna får varsin dator - lärarna behöver också få se fördelarna med att använda 
datorn i undervisningen. En lärare sa ordagrant så här angående detta: 

Tror jag inte på datorn - då använder jag inte datorn. Så kommer det ju alltid vara. Vare sig 
Skolkontoret tycker: Nu har vi köpt datorer - använd dem nu då! Om de vill att jag ska använda 
det, ja men då måste man ju helt enkelt kunna visa vilka fördelar som finns. 

Detta med att lärare behöver få se pedagogiska vinster med datorstöd är något som samtliga av 
mina informanter tar upp. De lärare som använder datorstöd regelbundet tror att vad lärare behöver 
är färdiga lösningar ”serverade på ett fat”. De menar också att dessa färdiga lösningar måste hålla 
god kvalitet så att  man inser vinsten med dem, och det måste även vara snabba lösningar så att 
lärare blir hjälpta av dem och inte ser dem som slöseri med tid. Samtliga lärare efterfrågar konkreta 
tips och förslag på pedagogiskt material och skulle gärna ha ”en färdig låda” att kunna plocka fram 
till sin lektion. En lärare vill också att materialet ska vara beprövat och vill inte behöva kontrollera 
om det  fungerar eller är på rätt  nivå. Två av lärarna efterfrågar ett heltäckande och anpassat 
läromedel för datorstöd i matematik, och tror definitivt att fler lärare skulle använda datorstöd om 
ett sådant fanns. 

En av lärarna tror att många lärare har dåligt samvete för att  de inte använder datorn mer i 
undervisningen. Läraren tror att de flesta nog är medvetna om att datorn skulle vara en vinst, men 
att de inte vet hur de kan använda datorn. Samme lärare säger vidare att lärarna vill få hjälp att lära 
sig hur de kan använda datorstöd. ”Det är väl det alla efterfrågar men ingen får” säger läraren. 
Samme lärare upplever att kursdagarna handlar för mycket om ”tänket kring datorn”, men saknar 
konkreta förslag. En annan lärare menar att precis som man i lärarutbildningen måste lära sig 
matematik för att bli matematiklärare, behöver man få lära sig datorstöd om nu datoranvändning är 
ett  önskemål från skolans håll. Samme lärare menar vidare att man inte bara kan ställa krav på 
lärare att datorn ska användas i undervisningen, utan måste även ge lärarna redskap och visa på hur 
de kan använda datorn. En annan lärare tror att förutom att tipsa varandra i ämneslagen så behöver 
lärarna extern hjälp för att kunna bedriva datorstödd undervisning. Läraren tycker att det gärna får 
komma personer till skolan som berättar om datorstöd, och tror dessutom att det vore bra att få göra 
studiebesök på andra skolor där man får se goda exempel. Två lärare efterfrågar också ett  samarbete 
med universitetet.

Samtliga lärare efterfrågar även mer tid. Mer tid för att ställa om till datorstödd undervisning, mer 
tid till att spåna på idéer med kollegor, mer tid för att  leta på Internet efter bra material samt tid att 
sitta ner och fundera på hur man kan använda datorn i matematikundervisningen. En lärare nämner 
också att i de matematikkurser som eleverna måste läsa på kort tid blir det ”mindre flashiga saker”. 
Så enligt denna lärare påverkar också kursernas tempo hur mycket datorstöd som kommer in i 
undervisningen, och detta kan också ses som en efterfrågan av mer tid i kursernas timplan.

För att  sammanfatta vad lärarna efterfrågar för att möjliggöra datorstöd, behöver lärare få veta 
varför det är bra att använda datorstöd i matematikundervisningen, få tips på konkret material och 
veta vad som kan fungera i undervisningen, få utbildning i hur de kan använda datorn samt få mer 
tid till att diskutera och planera datorstödd matematikundervisning.

3.6.3 Eleverna
Vad krävs av eleverna då för att datorstödet ska fungera? En av lärarna tror att det spelar roll hur 
pass datorvana eleverna är om de själva ska använda dem i undervisningen, medan en annan lärare 
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menar att eleverna redan är jätteduktiga på datorer och är bekväma med att använda dem. Däremot 
önskar denne lärare att det vore naturligt för eleverna att ta med sig datorn även på 
matematiklektionerna och tänka att den kan vara användbar även på dessa lektioner. Samme lärare 
tror också att  det måste ställas krav på eleverna att de måste använda datorn, precis som bok och 
miniräknare, och att lärarna inte bara ska tipsa om länkar. En annan lärare nämner också att man 
ständigt måste jobba med elevernas attityder för att tillsammans få till en fungerande 
arbetssituation. Jag frågade en av lärarna som använder datorstöd regelbundet vad det kan bero på 
att  just denne använder datorstöd i så pass stor utsträckning, med tanke på att det är rätt så ovanligt. 
Efter lite tvekan och fundering fick jag till svar att det mest troligt beror på att eleverna har krävt 
något annorlunda. Denne lärares elever har till exempel koncentrationssvårigheter, läs- och 
skrivsvårigheter eller är bara väldigt kreativa av sig och vill därför göra något annat än traditionell 
undervisning. Att utmanas av dessa elever tror läraren är dennes största drivkraft. Eleverna är 
dessutom väldigt villiga och positiva till att prova på nya saker, och detta tycker läraren är en fördel.

4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion

4.1.1 Diskussion av urval
I e-postutskicken till lärarna skrev jag att jag är intresserad av att diskutera hur datorn numera 
används i undervisningen. Denna formulering kan ha gjort att  de lärare som inte använder så 
mycket datorstöd valde att inte svara eller delta. Lärarna får höra ganska ofta och får påtryckningar 
från olika håll att de borde använda datorn, och därför känner nog många dåligt samvete om de inte 
gör det. Troligtvis hade jag fått bättre svarsfrekvens om jag hade förtydligat  att jag även var 
intresserad av lärare som är negativa till datorn eller som inte använder den så ofta. Ännu bättre 
hade det varit om jag från början ringt upp lärare, eftersom många lärare inte hinner svara på e-post.

Två av lärarna i undersökningen arbetar på samma skola, och till och med i samma ämneslag. Detta 
kanske inte var så bra, eftersom jag märker att de resonerar på många liknande sätt  och har kanske 
påverkats av varandra. Den ena läraren intervjuade jag nästan två veckor efter den andra, och 
kanske har den första lärarens resonemang smittat av sig under dessa två veckor och påverkat den 
andra intervjun. I så fall är det ju åtminstone intressant att se att lärare i samma ämneslag verkar 
delar åsikter. Ingen av dessa lärare använde datorstöd regelbundet, och det kan ju ha att göra med att 
de fått ungefär samma förutsättningar, såsom ingen fast projektor, endast PIM som fortbildning och 
samma slags ”kultur” kring IT-användning på skolan. Medan jag intervjuade den ena läraren kom 
flera kollegor in i rummet, och de verkade också skeptiska till datorstöd i undervisningen.

Jag hade gärna velat  intervjua lärare som förutom matematik även undervisar i till exempel språk 
eller samhällsvetenskapliga ämnen, för att se om även dessa lärare anser att datorstödet i matematik 
skiljer sig från hur man i andra ämnen kan använda datorn. Men det visade sig vara väldigt  svårt att 
få detta önskemål tillgodosett. Enligt personalen på skolornas reception är nämligen sådana 
ämneskombinationer mycket ovanliga bland lärarna, så jag hade inte så mycket att välja på.

4.1.2 Diskussion av intervjumetoden
Att en av intervjuerna inte blev fullständigt inspelad var förstås oerhört tråkigt och kan också 
bidragit till att inte alla synpunkter från denna lärare kom med. Det har också gjort att jag inte haft 
någon transkription att  gå tillbaka till om jag behövde kontrollera exakt vad läraren sa. Å andra 
sidan bad jag läraren läsa igenom min sammanfattning och låta mig veta om något fattades eller inte 
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stämde. Läraren ville göra en enda korrigering och kunde inte komma på något annat som sagts 
under intervjun. Jag bedömer därför att situationen räddats på bästa sätt, men menar ändå att 
resultatet kan ha påverkats på grund av denna incident. Genom att ordagranna citat har saknats, tror 
jag att lärarens åsikter inte har kommit med i lika stor utsträckning som de annars hade gjort. Men 
att göra om intervjun anser jag inte hade varit någon bra lösning, eftersom risken fanns att läraren 
inte skulle vara lika utförlig i sina svar när samma frågor ställs för andra gången. Dessutom hade  
det varit svårt för mig som intervjuar att verka intresserad och ställa många följdfrågor när vi 
nyligen diskuterat ämnet och jag egentligen redan visste vad läraren skulle svara.

Så här i efterhand önskar jag nog att jag hade haft  en lite mer styrd intervju med fler fasta frågor. 
Det intervjuunderlag jag på förhand tagit fram var lite svårt att följa, och under intervjuns gång var 
det svårt att veta om jag fått med allt, varpå jag kanske upprepade många frågor. Med en mer 
strukturerad intervju hade jag nog kunnat vara mer effektiv och på så sätt korta ner mina intervjuer, 
som nu blev på vardera 60 minuter. Å andra sidan upplevde jag att lärarna mot slutet av intervjun 
kom med många viktiga synpunkter som kanske krävde sin tid. Dessutom har lärarna vid de 
upprepade frågorna oftast kommit med ny  information, och kanske var därför både upprepningarna 
och tiden nödvändig. Detta är förstås svårt att säkert veta.

Ibland när man läser vad lärarna sagt önskar man att man visste mer om hur de tänkte eller exakt 
vad de menade. I dessa fall hade jag behövt ställa fler följdfrågor, och trots att  det låter som ”en 
dum fråga” be läraren förklara. När man pratar så där två lärare emellan förväntas man ju också 
hålla med varandra, eller åtminstone förstå vad den andre menar. Kanske var det även en sådan 
förväntning på samförstånd som påverkade delar av intervjun. Kanske ansträngde jag mig för hårt 
för att inte verka kritisera lärarna att jag undvek vissa följdfrågor. 

4.2 Sammanfattning av resultatet

4.2.1 Användning av datorstöd
Två av lärarna använder datorstöd regelbundet, och de andra två har använt datorstöd endast  någon 
enstaka gång. Det är främst läraren som använder datorn, och då för att demonstrera, åskådliggöra 
svårritade figurer, visa simuleringar samt att variera koefficienter i olika funktioner och visa på de 
förändringar som då sker. Några exempel på vad lärarna demonstrerar med datorns hjälp är 
andragradsfunktioner, sinusfunktioner, derivatan samt grafräknaren. De lärare som inte använder 
datorstöd regelbundet är skeptiska till att låta eleverna använda datorn själva och har satt 
datorförbud på sina matematiklektioner. De andra två lärarna låter eleverna använda datorerna till 
att  själva variera funktioners koefficienter med hjälp olika grafprogram eller att söka information på 
Internet till verklighetsuppgifter. Eleverna får även träna på baskunskaper med hjälp  av 
Internetbaserade program. I övrigt använder eleverna datorn till att lyssna på musik, använda som 
kalkylator eller för att kommunicera via skolans e-plattform. Samtliga lärare menar slutligen att 
matematik är ett mycket speciellt ämne och att datorstödet i matematik skiljer sig tydligt från hur 
man i andra ämnen kan använda datorstöd.

4.2.2 Lärarnas syn på datorstöd
Samtliga lärare anser att det måste finnas en balans mellan datorstödd och icke-datorstödd 
undervisning, och att om datorstöd ska användas så måste det finnas vinster med det. En av de 
lärare som inte använder datorstöd regelbundet  anser sig själv vara negativ till datorstöd i 
matematikundervisningen, och särskilt för elevanvändandet, men säger sig även kunna se både 
möjligheter och problem med datorstöd. Den andra läraren påstår sig inte vara negativ till datorstöd 
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men är också skeptisk till elevanvändande. De lärare som använder datorstöd regelbundet ser datorn 
som en av olika metoder för att kunna variera undervisningen och ser datorn som ett likvärdigt, och 
i vissa fall bättre redskap för att nå kursmålen. Dessa lärare tycker även att det är roligt  att använda 
datorstöd i undervisningen. Ingen av lärarna är enbart positiv eller negativ till datorstöd, utan alla 
menar att det finns både för- och nackdelar. 

4.2.3 Fördelar med datorstöd
Främsta fördelen lärarna kan se med datorn är att det går snabbt. De sparar tid när de till exempel 
kan demonstrera grafräknaren för alla elever på samma gång, eller om läraren slipper rita figurer för 
hand på tavlan. Dessutom är det enklare att rita med datorns hjälp, och det blir lättare att göra 
förändringar i sin bild. Med hjälp av datorn kan man även visa rörliga förlopp och lärarna upplever 
dessutom att matematiken blir mer levande, samt att undervisningen blir roligare med datorstöd.

4.2.4 Nackdelar med datorstöd samt fördelar med icke-datorstöd
Enligt lärarna är största nackdelen med datorstöd i undervisningen att eleverna frestas att göra annat 
på datorerna, till exempel spela spel, surfa eller chatta. De påpekar även att risken finns att det går 
för snabbt med datorstöd så att eleverna inte hinner reflektera. Lärarna anser även att det är viktigt 
för inlärningen att eleverna får skriva och rita själva för hand. Andra nackdelar de kan se är att 
huvudräkning blir lidande och att  eleverna tappar känslan för siffror och rimlighet. Eleverna kan 
även minska sin kommunikation när de jobbar vid en dator och någon lärare nämner att datorer inte 
passar alla. Det kan även bli för hög arbetsbelastning för läraren som ska förbereda datorstödet.

4.2.5 Vad krävs för att lärare ska använda datorstöd?
För att lärare ska använda datorstöd är den tekniska utrustningen mycket avgörande. Eleverna 
behöver ha varsin laptop, och teknisk utrustning ska finnas tillgänglig, vara pålitlig samt lätt  och 
smidig att  använda. Det måste till exempel finnas en projektor fast monterad i varje klassrum för att 
lärarna ska kunna genomföra spontana idéer. Att skolan har en strategi för IT-utveckling är bra, men 
matematikämnet behöver även en egen strategi eftersom datorstödet i detta ämne ser annorlunda ut. 
Det är nödvändigt med gemensamma disciplinregler för eleverna och dessutom får inte 
elevgrupperna vara för stora om arbetet med datorstöd ska vara möjligt. Vilken programvara lärarna 
har tillgång till är inte avgörande, men de lärare som använder datorstöd regelbundet efterfrågar 
relevant programvara, och särskilt på gymnasienivå.

Lärarna behöver få veta varför det är bra att använda datorstöd. Det räcker inte med att bara utbilda 
lärarna i hur man hanterar en dator, utan de behöver även få se fördelarna med att använda datorn i 
undervisningen. Lärarna behöver också få veta vad som kan fungera i undervisningen, och samtliga 
lärare efterfrågar tips på konkret, beprövat material som man vet fungerar. Två av lärarna efterfrågar 
ett  heltäckande läromedel i matematik som är anpassat för datorstöd, och är övertygade om att fler 
lärare skulle använda datorn om ett sådant material fanns. Lärarna behöver även få veta hur de kan 
använda datorn och vill ha redskap för detta. De nöjer sig heller inte med kurser som bara behandlar 
”tänket kring” datorstöd, utan lärarna vill ha konkreta förslag. Slutligen efterfrågar även lärarna mer 
tid till att diskutera och planera datorstöd i sin matematikundervisning.

4.3 Diskussion kring för- och nackdelar

Före den här undersökningen hade jag gjort VFU hos en av de lärare som inte använder datorstöd 
regelbundet i sin matematikundervisning. Denne lärare hade satt datorförbud på sina lektioner, och 
jag märkte själv av de problem som uppstod när eleverna hade med sig sina datorer. Eleverna blev 
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distraherade av datorn och sysslade med annat i stället för att lyssna på genomgången eller räkna i 
boken. För vissa elever, som låg efter i planeringen, blev datorn även ett slags verklighetsflykt och 
ett  sätt att ”stoppa huvudet i sanden”. Men precis som en lärare i undersökningen sa, så visste både 
jag och min lokala lärarutbildare att det säkert fanns en vinst  med att använda datorn i 
undervisningen. Det kändes bara så svårt eftersom man mest såg problemen med datorerna och 
visste inte hur man skulle göra eller var man skulle börja. Har man då dessutom en tajt planering 
och det  kanske snart är dags för ett  prov, hinner man inte ta reda på hur man kan få in datorstöd i 
undervisningen. Risken finns ju dessutom att man bara slösar tid på något som kanske inte ens 
fungerar. Ungefär så här tänkte jag förut, men efter jag pratat med dessa olika lärare har jag fått en 
större förståelse för hur man kan tänka kring datorstöd.

Jag håller med lärarna om att man inte ska använda datorstödet bara för sakens skull, utan det måste 
verkligen vara en vinst med det. Samtliga lärare i undersökningen kunde räkna upp flertalet fördelar 
med datorstödd undervisning, men samtidigt se många vinster med icke-datorstödd undervisning. 
En av lärarna sa också att det är viktigt att det finns en balans mellan de båda undervisningssätten, 
och att det inte får bli för mycket av vare sig det  ena eller det andra. Tidigare forskning har visat att 
elevernas motivation har ökat med datorstöd (Dahland, 1993; Engström, 1993; Ruthven & Hennesy, 
2002; Samuelsson, 2003) samt att lärare tycker att tekniska hjälpmedel kan inspirera och skapa 
större variation i undervisningen (Hutt & Balke, 2008). Samtidigt visar en del forskning på 
nackdelar med datorstödd undervisning, såsom att den inte hjälper eleverna att utveckla det 
matematiska språket (Samuelsson, 2003). Dessutom menar lärare i både min studie samt lärarna i 
Hutt och Balkes (2008) undersökning att eleverna blir sämre på huvudräkning samt att räkna för 
hand när tekniska hjälpmedel används allt  mer i undervisningen. Det finns alltså både fördelar och 
nackdelar med båda arbetssätten, och därför borde man som lärare alltid ställa sig följande frågor 
inför ett nytt kursmoment: På vilket sätt kan jag bäst presentera detta för eleverna? Vilken metod 
passar bäst? Hur lär de sig detta på bästa sätt? Ibland kanske det är genom traditionell genomgång 
på tavlan, ibland kanske genom att väga, mäta, känna och prova, ibland kanske med papper och 
penna, och ibland kanske med en dators hjälp. Jag tycker datorn verkar vara ett utmärkt sätt  att 
variera undervisningen på, och idag har vi fantastiska förutsättningar genom att det blir vanligare att 
alla i klassrummet har varsin dator. Alla elever lär olika och alla lärare har väl märkt att  man därför 
måste kunna förklara på olika sätt innan alla elever har förstått. Där tror jag datorn kan komma in 
som ett utmärkt alternativ i undervisningen. Inte för att ersätta något som tidigare fungerat, utan för 
att komplettera och förbättra undervisningen. 

En av lärarna nämnde att datorns fördel bland annat är att kunna visa rörliga förlopp, och många 
lärare nämnde just  derivatan som ett bra område där det passar med datorstöd. En tidigare 
undersökning som gjorts visar att elever som fått jobba med datorsimuleringar fått bättre förståelse 
för begreppen derivata, funktion samt förändring (Wikström, 1997). Därför kommer jag nu visa ett 
exempel på vad för slags rörliga förlopp man kan visa inom området derivatan med hjälp av datorn. 
Eftersom programmet Geogebra nämnts några gånger av mina informanter är simuleringarna i 
exemplet gjorda med detta program. 
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Bild 2. Simulering skapad med programmet Geogebra. Bilden är tagen från ”Georgios Smedja i 
Fysik & Matematik” (se även Tabell 2).

I denna simulering som vi ser i Bild 2, får vi bland annat se kurvan, kurvans extrempunkter, en 
punkt A på kurvan, punktens tangent och vi kan dessutom själva dra punkten A längs med kurvan 
och se hur tangentens lutning ändras. När man förflyttar punkten längs med kurvan får man 
dessutom direkt respons på om funktionen växer eller avtar på det intervall där punkten för tillfället 
befinner sig. Längst ner i simuleringen visas även ett teckenschema över funktionen och dess 
derivata.

Bild 3. Beskärning av samma simulering som i Bild 2, fast med förvalet ”Från sekant till tangent”. 

I Bild 3 ser vi en beskärning av samma simulering som i Bild 2, fast med förvalet ”Från sekant till 
tangent”. I denna simulering kan man själv dra i h-värdet (i rutan längst ner till höger i Bild 3) och 
se hur punkten S ändrar avstånd till punkten A. Låter man då ”h gå mot noll” får man samtidigt som 
man drar i h-värdet se hur S närmar sig A, och hur sekanten på så sätt förvandlas till en tangent. 
Ska man som lärare prata om derivatan med endast tavla och krita som hjälpmedel, ritar man 
kanske upp en kurva och ber eleverna ”föreställa sig” en punkt som vandrar längs med kurvan. En 
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variant är att sedan lägga linjalen mot kurvan som en tangent, och låta den ändra lutning 
allteftersom man förflyttar den. Förut har vi alltså bara kunnat prata om derivatans rörliga förlopp 
med hjälp av tavlans stillbilder, men tack vare datorn kan man nu åskådliggöra sådant som vi 
tidigare bara fått  föreställa oss. Med simuleringar som i Bild 2 och Bild 3 behöver vi inte längre 
vädja till elevernas fantasi att föreställa sig punkter som vandrar längs med kurvor eller h-värden 
som krymper till noll. Med datorns hjälp kan vi idag beskriva detta rörliga förlopp med rörliga 
bilder, och dessutom själva interagera med bilden.

En annan fördel med datorsimuleringar som tas upp  av samtliga lärare i min undersökning är att 
datorstöd kan spara tid. Genom att inte behöva rita bilder för hand kan man prata desto mer kring 
bilden, och detta bekräftas även av tidigare forskning som också nämner datorns snabbhet som en 
stor fördel (Chazen, 1999; Dahland, 1993; Marrades & Gutierrez, 2000; Ruthven & Hennesy, 
2002). Men man behöver nog precis som lärarna sa vara uppmärksam på att det inte går för snabbt 
för eleverna, och de behöver naturligtvis även lära sig teorin kring derivatan. Om eleverna bara får 
jobba med derivatans definition på det sätt  som jag visat i de ovanstående exemplen, tror jag att de 
kan få svårt att uttrycka sig i skriftliga resonemang när de inte kan hänvisa till en bild eller 
simulering längre. Men jag tror även att  genom att visualisera derivatan på till exempel detta sätt, 
kan eleverna förstå teorin bättre och de har något att hänga upp all fakta på. Några av lärarna i 
undersökningen nämnde just det att matematiken blir mer levande med datorstöd och att elevernas 
förståelse för funktionsläran ökade tack vare datorns illustrativa bilder, och detta får även stöd från 
tidigare forskning (Bergqvist, 2001; Dahland, 1993; Wikström 1997). Wikström (1997) visade 
dessutom i sin undersökning att eleverna tack vare datorstöd fick ökad förståelse för just 
derivatabegreppet.

Är det en bra idé att låta eleverna själva använda datorn då? Ja, jag tror att det kan vara det. Jag tror 
precis som de forskare jag berättat om att elever bör få undersöka och prova själva i matematiken 
(Bergqvist, 2001; Thomas & Tomas, 1999), men jag tycker mig också ha märkt precis som lärarna i 
min undersökning att eleverna lätt distraheras vid sina datorer. Även lärarna i Hutt och Balkes  
(2008) undersökning menade att tekniska hjälpmedel kan bli ett störningsmoment. Detta kan förstås 
vara ett stort problem vid datorstödda aktiviteter, men jag tror inte att man för den skull ska låta bli 
datorstödet helt och hållet. För att sammanfatta vad lärarna sa, så tror jag att  om det bara finns 
regler som alla är överens om, om läraren vet vad för slags datorstöd som fungerat tidigare, och om 
eleverna vet exakt vad som förväntas av dem så kan datorstödet fungera. Jag tror också att eleverna 
kanske tycker det är extra spännande med sina datorer så här i början och är därför särskilt 
lättdistraherade just nu, men om några år kommer datorn vara ett mer naturligt redskap  och har 
säkert blivit avdramatiserade. Jag tror även att det hänger lite på vilket förhållningssätt  vi som lärare 
har till datorer - allt som de vuxna förbjuder verkar ju unga vara särskilt intresserade av.

Slutligen vill jag bara kommentera ett av lärarnas uttalanden, som löd att om man bara ”släpper 
eleverna lös på datorn” så är det lätt hänt att de fastnar på ett och samma steg där de ”tyckte det var 
roligt”, och att  de inte gör progression genom att  inhämta ny kunskap (se avsnitt 3.5). Här skulle 
man vilja veta lite närmare vad läraren menar. För tänker sig läraren att eleverna bara får jobba med 
övningsprogram, så menar även Samuelsson (2003) att  eleverna inte stimuleras till reflektion vid 
sådana datoraktiviteter. Men menas med ”släppas lös” att eleverna får arbeta undersökande utan 
styrning och vägledning av läraren, så menar både Bergqvist (2001), Dahland (1993) samt Thomas 
& Tomas (1999) att detta är ett mycket bra arbetssätt för eleverna, som bland annat blir bättre på att 
självständigt ta sig vidare i sitt arbete.
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4.4 Vad är problemet?

Utifrån vad lärarna berättar i den här studien drar jag slutsatsen att den främsta orsaken till att 
många matematiklärare inte använder datorstöd i sin undervisning, är helt enkelt att lärarna inte vet 
varför de ska använda datorstöd eller på vilket sätt de kan göra det. 

Visst är det bra att eleverna fått datorer, men om inte lärarna får se fördelarna kommer datorerna 
aldrig användas i undervisningen, som en av lärarna i undersökningen så tydligt uttryckte det.  Även 
Forgasz (2002) menar att lärare blir uppmuntrade av att använda datorstöd om de märker att datorn 
hjälper elevernas inlärning. Problemet tror jag är att många lärare inte har fått utbildning i datorstöd, 
eller någonsin hört varför det är bra ens en gång, och helt  plötsligt en dag finns datorerna där i 
klassrummet. Eleverna tycker naturligtvis det är jättekul att kunna surfa och spela spel i skolan och 
gärna på lektionstid, och läraren har svårt att kontrollera vad som egentligen försiggår på 
datorskärmarna. Några lärare kommer kanske på egen hand lista ut hur de kan använda denna ”nya 
maskin” i undervisningen, medan flertalet av lärarna kommer förbjuda den och fortsätta som de 
alltid gjort. Jag anser alltså att ett problem kan vara att införandet av datorer i skolan sker i fel 
ordning - datorerna köps in innan lärarna vet vad de kan använda dem till. I den kommun jag 
genomfört undersökningen var friskolorna först med att erbjuda sina elever datorer, och en av mina 
informanter misstänker att de övriga skolorna snabbt hakade på datortrenden endast för att kunna 
konkurrera med dessa friskolor. Även Dahland (1993) menar att konkurrensfaktorn kan vara ett skäl 
för skolor att med hjälp  av datorer profilera sig attraktiva. Oavsett vad som i denna kommun var 
orsaken till att erbjuda alla elever varsin dator, tror jag att det allra bästa hade varit att först övertyga 
lärarna om att  datorstöd är en bra idé, visa fördelarna med datorn samt hur de kan använda den i 
undervisningen, och sedan ta beslut om att köpa in datorer. 

I dagsläget ingår det inte ens i lärarutbildningen att blivande matematiklärare får lära sig datorstöd i 
sitt ämne, och därför är det ännu viktigare att skolledningen ordnar relevant fortbildning för lärarna. 
Det enda datorstöd jag själv stött på under min utbildning, är precis som en lärare uttryckte det 
”tänket kring” datorstöd. Det är ett problem anser jag att lärarutbildningen saknar konkreta tips och 
idéer på hur datorn kan användas i varje specifikt ämne. Som det är nu på min utbildning ingår IKT 
i det allmänna utbildningsområde som alla lärare läser tillsammans - oavsett ämne eller åldersgrupp 
- och alla håller nog med om att det är ganska stor skillnad på hur man kan använda datorn i Ma D 
och i förskolan. 

Ett annat problem som tas upp av många lärare i både min undersökning samt i tidigare forskning, 
är brist på lämpliga tekniska hjälpmedel. Mycket av den äldre forskning jag tidigare redovisat (se 
avsnitt  1.3.3) menade att bristen på datorer är ett  mycket stort hinder för att kunna bedriva 
datorstödd undervisning (Dahland, 1993; Forgasz, 2002; Hutt & Balke, 2008). Med den ökade 
datortätheten är som sagt datorbrist snart inte längre ett problem, men däremot kan det finnas annan 
teknisk utrustning som saknas på skolor. Två av mina informanter saknade till exempel fast 
monterad projektor i klassrummen och upplevde detta som ett hinder i arbetet med datorstöd. Denna 
situation påminner om den som Dahland (1993) beskriver när han argumenterar för att plocka in 
datorer i klassrummen. Genom att undvika krångliga bokningssystem samt att få mer lättillgänglig 
teknik menade han att spontaniteten i datorstödet skulle öka. 

Att ge eleverna tillgång till varsin dator är alltså en nödvändighet för att få ett fungerande datorstöd, 
men det  är långt ifrån allt som krävs. De huvudsakliga problemen som lärarna upplever är 
sammanfattningsvis brist på kunskap och motiv, brist på utbildning samt brist  på övrig teknik. 
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Genom att utgå från bland annat dessa problem kommer jag i nästa avsnitt  ge några förslag till 
lämpliga åtgärder.

4.5 Förslag till åtgärder

”Visa mig vinsterna så kommer jag börja” sa läraren som inte använder datorstöd. ”Har man väl 
börjat så inser man vinsten” sa den lärare som använder datorstöd. Lärarna behöver alltså både se 
vinsten med datorstöd och veta var de ska börja, och vill man att lärare ska använda datorstöd måste 
man ge dem både anledningar och konkreta förslag. Några av lärarna påstod att lärarna redan har 
allt de behöver för att använda datorstöd - de har bara inte kommit igång. Då anser jag att om man 
vill att alla lärare ska använda datorstöd, och inte bara de ”eldsjälar” som på eget initiativ 
intresserar sig för datorstöd, så behöver lärarna hjälp med att komma igång. 

Skolverkets åtgärdsförslag (se Tabell 1) är i stort sett bra, men jag anser utifrån mina resultat att det 
har brister på vissa punkter. För det första grundar sig åtgärdsförslagen på en undersökning som 
riktar sig mot lärare för alla åldrar samt i alla ämnen (Skolverket, 2009a), medan lärarna i min 
undersökning menar att  datorstödet i matematik skiljer sig från de andra ämnenas datorstöd, och att 
det därför behövs olika typer av kompetensutveckling. Skolverket (2009b) avser att formulera en 
nationell strategi för kompetensutveckling inom IT-området, men mina informanter menar att det 
även behövs en egen strategi för varje ämne. Jag har utifrån Skolverkets åtgärdsförslag, samt mina 
resultat från den här undersökningen formulerat några egna åtgärdsförslag.

4.5.1 En statlig hemsida
En sak har jag verkligen förstått under det här arbetet, och det är att lärarna efterfrågar konkreta 
tips. Under min utbildning har jag upplevt samma frustration från medstudenter, att man sällan får 
se konkreta exempel på vad man kan använda i undervisningen. Därför föreslår jag att  det från 
statligt håll utvecklas en hemsida för datorstöd i undervisningen. Jag tror en statlig sida vore bäst, 
eftersom det skulle kräva ett samarbete med olika universitet, samt att innehållet  på hemsidan inte 
bör vara kommersiellt vinklat. De statliga sidor som finns idag är bristfälliga, eftersom de endast 
innehåller information om datorstöd (IT för pedagoger) men saknar konkreta tips på datorstöd. 
Många av de länksidor som finns (Burkar.nu, Länkskafferiet m.m.) är antingen oöverskådliga, har 
inaktuella länkar eller riktar sig främst mot yngre åldrar. Detta problem nämnde även en av mina 
informanter som upplevde att det finns stora mängder material för högstadiet, men desto mindre för 
gymnasiet. Det är ju svårt  att uttala sig om att något inte finns, och särskilt på Internet, men man 
kan i alla fall påstå att även om det finns material för gymnasiet så är det svårt  för lärarna att hitta. 
Som jag tidigare sagt, tycker 62 procent av de svenska lärarna att det är svårt att  hitta relevant 
material för IT i undervisningen, och 54 procent tycker att det  material som finns är av bristfällig 
kvalitet (EU-kommissionen, 2006b).

Det finns som jag tidigare nämnt en del matematikkurser på Internet vars uppbyggnad på många 
sätt liknar traditionella matematikböcker (se Tabell 2). Dessa sidor riktar sig mot elever och 
innehåller bland annat förklaringar, övningsexempel och filmade genomgångar. Men en av mina 
informanter upplever att eleverna tappar koncentrationen om de inte själva får vara interaktiva, och 
på dessa sidor kan man mest ta del av aktiviteter som att läsa eller titta på filmklipp. Eleverna får 
inte jobba undersökande, och jag tycker därför att  sådana här sidor lämpar sig bäst som extrastöd, 
eller för de elever som vill läsa på distans.
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Vissa lärare letar i dagsläget själva på Internet efter olika sidor med bra material, men det tar 
mycket tid att hitta och det är svårt att  veta om det fungerar. Känslan jag själv fick efter att ha sökt 
ett  tag, var att det finns mycket material men hur ska man veta vilket som är bra? Jag tror att  lärare 
skulle uppskatta om det fanns en hemsida som man visste man kunde vända sig till. På denna 
hemsida ska man kunna läsa om forskning som handlar om datorstöd och argument för datorstöd, 
men även kunna hitta konkreta tips på vad man kan göra i sin undervisning. Det är också väldigt 
viktigt att det finns en egen underavdelning just för ”matematik på gymnasiet” så att man snabbt 
kan hitta det man söker, och sedan vill lärare dessutom kunna hitta tips inom varje enskild kurs och 
moment. Mitt förslag är att lärare på den här hemsidan även ska kunna diskutera datorstöd och dela 
med sig av sina erfarenheter samt tipsa varandra om sådant som verkligen fungerat. På Internetsidan 
lektion.se (se Tabell 2) kan lärare dela med sig av sina lektioner, men i skrivande stund finns det på 
denna sida endast 8 av 108 matematiklektioner för gymnasiet som handlar om datorstöd. Jag tror 
därför att det behövs en särskild hemsida för just datorstöd, och när lärare besöker denna sida ska de 
finna svar på varför de ska använda datorstöd, få tips på vad och hur de kan använda datorstöd, 
samt få känna att de inte är ensamma i sitt arbete eller med sina frågor. 

I Skolverkets åtgärdsförslag (se Tabell 1) kan man läsa att de tänker initiera forskning om datorstöd 
och även sprida denna forskning samt lärande exempel (Skolverket, 2009b). Dessutom tänker de ta 
fram stödmaterial för digitala lärresurser, men de nämner aldrig något om hur denna information 
ska spridas. Mitt  förslag är att sprida denna forskning samt detta digitala material genom en väl 
genomtänkt, utarbetad samt underhållen hemsida som ständigt uppdateras av både administratörer 
och intresserade lärare.

4.5.2 Ett anpassat läromedel
Lärarna efterfrågar även ett anpassat  läromedel, och detta tror jag inte alls är en dum idé. Även 
Dahland (1993) menade att  digitala läromedel är viktiga för datorstödet. Väldigt många lärare utgår 
från ett  läromedel när de planerar sin undervisning, och är då inte matematikboken anpassad för 
datorstöd tror jag datorstödet kan kännas som något utöver den ordinarie undervisningen och 
kommer då troligtvis prioriteras bort. Lärare har heller inte tid att uppfinna egna användnings-
områden, som en lärare sa, och att utveckla ett läromedel skulle kräva mycket arbete som är 
orimligt att lägga på en enskild lärare. Dessutom är det ju onödigt att alla lärare ska sitta för sig 
själva och uppfinna hjulet om och om igen. 

Skolverket (2009b) har i ett av sina åtgärdsförslag (se Tabell 1) angett att de ska stötta produktionen 
av digitala lärresurser genom att ta fram stödmaterial. Detta är väldigt bra, men frågan är vilka 
digitala lärresurser man tänker sig. Lärarna efterfrågar ett heltäckande material för gymnasie-
matematiken som är anpassat till datorstöd. En lärare gav ett konkret förslag på att  ett sådant 
läromedel kunde vara uppbyggt av Bok - Dator - Lärare. Enligt lärarna lär sig elever genom att få 
rita själva, och anser även att elever behöver kunna räkna för hand också. Därför kan datorn aldrig 
ersätta papper och penna, men kan användas som ett bra komplement till det. Läraren måste 
självklart också få ha en betydande roll i undervisningen, och de flesta är nog överens om att  en 
dator aldrig kan ersätta en lärare. Jag har i dagsläget hittat några få läromedel i matematik på 
grundskolenivå som är anpassat till datorstöd, men jag har ännu inte sett något som täcker hela 
gymnasiet. Fanns detta skulle fler lärare använda datorstöd, det tror både jag, Dahland (1993) och 
de lärare jag pratat med.
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4.5.3 Relevant fortbildning och utbildning
För att arbetet med datorstöd ska fungera är det nödvändigt att alla lärare får utbildning - både i 
lärarutbildningen och senare även som fortbildning. I Skolverkets (2009a) undersökning av IT-
användning framgick det att det främst är förskollärare som anser att de behöver kompetens-
utveckling inom grundläggande datorkunskap, medan sju av tio gymnasielärare anser att  de har 
ganska eller mycket bra IT-kompetens och endast en av tjugo gymnasielärare anser att de inte alls är 
bra på IT. Ett av Skolverkets (2009b) förslag till åtgärder är att tillhandahålla kompetens-
utvecklingen PIM (se Tabell 1), men både jag och några av de lärare jag intervjuat anser att det inte 
räcker med denna typ  av fortbildning. Det räcker inte med gemensamma utbildningar för alla lärare 
i alla ämnen, utan lärarna efterfrågar konkreta tips för just sitt ämne. De flesta av gymnasielärarna 
anser ju dessutom att de redan har bra kunskaper i IT (Skolverket, 2009a).

Skolan behöver även ge lärarna den tid de behöver för att komma igång med datorstöd. Lärarna vill 
ha längre sammanhängande tider att  tillsammans med andra lärare kunna spåna fram idéer och 
planera datorstöd. Jag tror att den tid de lägger ner på detta förarbete får de sedan tillbaka - under 
lektionstid genom att de inte behöver rita för hand, men också under planeringstid eftersom en stor 
del av materialet kan återanvändas. OH-blad kan ju visserligen också sparas och användas på flera 
lektioner, men det är lättare att göra ändringar i en digital bild och därför har datoriserat material 
längre livslängd.

En av de lärare jag intervjuat fick under intervjuns gång olika idéer på hur man skulle kunna jobba 
med datorstöd i undervisningen. Efter intervjun berättade jag för läraren om programmet Geogebra, 
eftersom denne aldrig hört talas om det. Efteråt skickade jag även i ett e-post några fler tips på 
användbara länkar och fick följande svar: 

Mycket bra, tack! En kollega nappade precis på geogebra... =)

Jag tycker detta exempel visar på att lärarna verkligen behöver dessa reflekterande samtal med 
varandra för att få idéer till datorstöd samt för att bli inspirerade.

4.6. Slutord

I detta arbete har jag intresserat mig för hur ”några lärare resonerar kring datorstödd 
matematikundervisning”, och genom att belysa några av orden i denna mening kommer jag ge 
förslag på vidare forskning.

Jag har undersökt hur några lärare resonerar kring datorstöd, men det vore även intressant att göra 
en större kvantitativ studie med utgångspunkt från mina slutsatser för att se om även fler lärare 
resonerar som dessa fyra lärare. Hutt och Balke (2008) har redan gjort en stor kvantitativ 
undersökning, men den handlar om tekniska hjälpmedel i allmänhet, och inte om just datorstöd. Jag 
undrar också om resonemangen är unika för matematiklärare, eller om även lärare från andra 
ämnen har liknande synpunkter. Anser lärarna som undervisar i till exempel språk och 
samhällsvetenskap det som vissa av mina informanter antydde - att datorn har ett tydligare 
användningsområde i dessa ämnen? Jag skulle slutligen även vilja veta vad eleverna tycker om 
datorstöd och hur de upplever det. Tycker de själva att de förstår matematiken bättre med datorstöd? 
Skulle de vilja använda datorn mer i undervisningen? Upplever de själva att de blir distraherade av 
datorn, och hur tror de i så fall man kan lösa det problemet?
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Den största insikten jag tar med mig från detta arbete är att  datorstöd i matematik är genomförbart 
bara man vet hur, vad och varför. Jag har fått ta del av erfarna lärares kloka synpunkter angående 
såväl fördelar som nackdelar, och har själv blivit inspirerad till att använda datorstöd i min 
matematikundervisning Jag tror att resultatet och slutsatserna i denna undersökning är intressanta 
för både lärare, blivande lärare, lärarutbildare, skolledare samt politiker och andra beslutsfattare på 
högre nivå. Finns det ett  intresse av att lärare ska använda datorstöd i undervisningen, är det absolut 
nödvändigt att de som är ansvariga ger lärarna de redskap de behöver, såsom utbildning, teknisk 
utrustning, konkreta tips samt slutligen mer tid.
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