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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att lyfta fram och diskutera erfarenheter från lärare som 
i praktiken bedriver undervisning med ett stort inslag av IT i matematikundervisningen. 
Frågeställningarna har handlat om vad som får lärare att använda IT i matematikundervisningen, 
hur lärare argumenterar för IT i matematikundervisningen samt hur lärare hanterar sådant som 
tidigare forskning beskrivit som problematiskt i samband med IT:s införande i 
matematikundervisning. Den teoretiska ansatsen har utgått från variationsteorin som använts 
som verktyg att tolka deltagarnas utsagor om hur de bedriver undervisning. I undersökning har 
åtta lärare givits möjligheter att byta erfarenheter med utgångspunkten På vilket sätt ger IT större 
möjligheter att nå målen för matematikundervisningen? Exempel på deltagarnas argument för IT är att 
eleverna får större motivation, det blir mer möjligheter att diskutera matematik och att läraren för 
större möjligheter att styra innehållet i undervisningen. Några av resultaten tyder på att lärarna i 
undersökningen har en syn på undervisning där eleverna är aktiva och ska ges möjligheter att 
söka samband och mönster samt att de ska ges möjligheter att diskutrera och uttrycka sig 
matematiskt. 



3 

 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 6 

Historik ................................................................................................................................................ 6 

Hur gick det sen? ................................................................................................................................. 7 

Norden och EU .................................................................................................................................... 8 

Framtiden ............................................................................................................................................ 9 

Teoretisk utgångspunkt ..................................................................................................................... 10 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................... 14 

Frågeställningar ................................................................................................................................. 14 

Metod/Genomförande .......................................................................................................................... 15 

Urval .................................................................................................................................................. 15 

Genomförande och datainsamling .................................................................................................... 16 

Analys ................................................................................................................................................ 16 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 17 

Resultat .................................................................................................................................................. 19 

Deltagare 1 ........................................................................................................................................ 19 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 21 

Deltagare 2 ........................................................................................................................................ 21 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 23 

Deltagare 3 ........................................................................................................................................ 23 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 25 

Deltagare 4 ........................................................................................................................................ 25 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 27 

Deltagare 5 ........................................................................................................................................ 28 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 30 

Deltagare 6 ........................................................................................................................................ 30 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 32 

Deltagare 7 ........................................................................................................................................ 33 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 34 

Deltagare 8 ........................................................................................................................................ 34 

Sammanfattning och analys .......................................................................................................... 35 

Sammanfattning av resultat .............................................................................................................. 36 



4 

 

Diskussion .............................................................................................................................................. 38 

Vilken betydelse har synen på undervisning? ................................................................................... 39 

Har teorier om lärande någon roll i skolans IT-utveckling? .............................................................. 41 

Framtiden .......................................................................................................................................... 42 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 42 

Referenslista .......................................................................................................................................... 45 

 



5 

 

Inledning 
Under mina 20 år som verksam lärare har jag hela tiden varit intresserad av datorer och IT:s 
möjligheter i undervisningen. Min upplevelse av utvecklingen av användandet av datorer i 
matematikundervisningen är att den i hög grad styrts av traditionella synsätt på hur 
matematikundervisning bör bedrivas. De program som funnits har ofta varit utformade som 
traditionella läromedel i digital form och då mest inriktade på färdighetsträning. Den ökade 
tillgången på information och kanske framförallt tillgänglighet och möjlighet till socialisering ger 
nya möjligheter att utveckla matematikundervisningen. I flera av de tidigare undersökningar jag 
läst framhålls behovet av ett ändrat förhållningssätt på undervisning då IT i 
matematikundervisningen ger radiakalt förändrade förutsättningar för ett elevaktivt och 
undersökande arbetssätt. Det faller väl samman med intentioner i nuvarande läroplan och 
forskning om lärande utifrån variationsteorin som är den teoretiska ansatsen för denna uppsats. 
Lärare med intresse för att utveckla sin undervisning finns ofta utanför officiella förteckningar 
och dokumenterar inte alltid sitt arbete. Med dagens möjligheter och det gränslösa forum som 
internet innebär är det en utmaning att försöka spåra upp några sådana lärare och låta dem byta 
erfarenheter. 
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Bakgrund  
I avsnittet presenteras tidigare forskning som beskriver IT-utvecklingen i skolan i stort och inom 
matematikundervisningen. Vidare finns forskning kring variationsteorin beskriven som teoretisk 
utgångspunkt för undersökningen och några utblickar mot de nordiska länderna och EU. 

Historik 
Sedan 70-talet har datoranvändning fått en allt större utbredning i samhället. Inom näringslivet 
och den offentliga sektorn har datorn påverkat arbetsmiljön i allt högre grad (Anders Söderlund, 
2000). Under 80-talet ledde statsrådet Olof Johansson en delegation som behandlade 
utbildningsfrågor. Man ville säkerställa en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället, 
bland annat skulle det satsas på användningen i skolan. Det gällde både datalära och 
ämnesanknuten användning (Söderlund, 2000). Huvudsyftet var att stärka svenska näringslivets 
konkurrenskraft men viktigt ansågs utbildningen även ur jämlikhets- och demokratisynpunkt. 
Från mitten av 80-talet övergick datapolitiken till att främja IT-utvecklingen och skolan ansågs 
som en viktig målgrupp.  

Redan från 60- och 70-talen fanns visioner om att datorn skulle förändra förutsättningarna för 
undervisning i skolan (Söderlund, 2000) i perspektivet av rationalisering och effektivisering. 
Datamaskinen sågs som ett undervisningsteknologiskt verktyg och företrädesvis användes olika 
drillprogram. Dåvarande skolöverstyrelsen SÖ drev olika projekt som Datorn i skolan (DIS) och 
PRODIS (programvara och datautveckling i skolan). De var inriktade på datalära och datorstödd 
undervisning. Men förutom försöksverksamheten var datoranvändningen i skolan obefintlig 
(Jederskog et al. 1991). Läroplanen för grundskolan, Lgr 80 innehöll riktlinjer för hur datalära 
skulle införas i undervisningen. Ansvaret lades i första hand på matematik och 
samhällsorienterande ämnen (Lgr 80). 1982/83 startades fortbildningsinsatser och SÖ inrättade 
en grupp för rådgivning till skolor (Söderlund, 2000). Man ansåg att bristen på lämpliga 
programvaror var ett hinder för införandet av datorer i skolan. Skolan ansågs ligga 25 år efter 
övriga samhället gällande datoranvändning. SÖ förutsatte datorer för datorlära på gymnasiet 
medan de ansåg att det inte behövdes på grundskolan (Söderlund, 2000) Söderlund anser att det 
borde varit ett hinder för utvecklingen att datalära tvingades konkurera med traditionella ämnen 
utan egen tid i timplanen. 20 procent av lärarna fick fortbildning (SÖ, 1984). Problematiskt med 
fortbildningen var att utbildningen ofta skedde på andra datorer än de som skolan hade och att 
det mest handlade om programmering vilket endast intresserade ett fåtal. Skolverket (1996) anser 
att det skrämde bort många lärare och att datorer uppfattades som en angelägenhet för lärare i 
teknik och naturvetenskapliga ämnen.  

Under andra halvan av 80-talet satsades stora resurser på datoranvändning i grundskolan. I 
Stockholm skulle varje skola ha ett elevnätverk med server och utvalda lärare skulle utbildas. De 
flesta lärare som utbildades var matematiklärare och de fick lära sig ordbehandling, kalkyl- och 
databasprogram (Lil Engström, 2006). Satsningarna på datorer i skolan skedde med central 
styrning och efterfrågades inte av en majoritet av lärarna. Kommunaliseringen kan enligt Ulla Riis 
(2000) bidragit till att satsningarna inte fick pedagogisk genomslagskraft bland större delen av 
lärarkåren. I läroplanen som kom 1994 (LpO94, 1994) nämns IT explicit endast kort i samband 
med sökande efter fakta. I kursplanerna nämns informationsteknik i hälften av alla ämnen och 
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datalära nämns inte alls (SKOLFS 1994:3). 1994 bildade regeringen en kommission som lade 
fram propositionen Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga (Skolverket, 1996). Där 
poängterades att datoranvändningen i skolan måste öka. Stora förhoppningar ställdes att IT skulle 
medföra utveckling av nya undervisningsmetoder. (Söderlund, 2000). I alla ämnen skulle IT 
genomsyra verksamheten. KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskap och kompetens) inrättades och 
finansierade det så kallade Itis-projektet 1996 – 1999 vilket bidrog till att datorn i högre grad 
användes som ordbehandlare, presentationsverktyg och för sökning av fakta på internet. 
Däremot togs inte några större initiativ till att söka nya användningsområden i 
matematikundervisningen. Skolverkets Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket, 2009) säger man i 
utvärderingen av ITIS att på kort sikt ser man begränsade förändringar i skolornas pedagogiska 
verksamhet. Fortbildningen som riktade sig mot arbetslagen får positiva utvärderingar medan 
kompetensutvecklingen gällande IT i undervisning får mer negativa. Det finns enligt rapporten 
inga heltäckande studier hur IT använd i undervisningssituationer och det skiljer sig sannolikt 
mellan olika skolor. Skillnaderna beror till viss del på förekomsten av så kallade ”eldsjälar” som 
driver utvecklingsarbetet utifrån eget engagemang men mer betydelsefullt är ifall skolorna har en 
genomtänkt strategi för IT-användning och är integrerat i det vardagliga arbetet. I ett större 
sammanhang anses frånvaron av en tydlig strategi på nationell nivå påverka skolhuvudmän och i 
ännu högre grad lärarna negativt. Det medför att frågor om utrustning och kompetensutveckling 
blir lösryckta ur sina sammanhang.  

Hur gick det sen? 
Enligt Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket, 2009) har användandet ökat och mellan 50 och 70 
procent av lärarna anser att It är ett viktigt inslag i undervisningen. Det finns även kritiska 
synpunkter som att IT är överskattat och bara ett verktyg, många förskollärare anser att datorn 
själ tid från mer givande aktiviteter, datorerna är på många ställen gamla och krånglar mycket och 
tillgången på support upplevs som begränsad. Många lärare efterlyser kompetensutveckling för att 
kunna använda IT i det pedagogiska arbetet. Den enskildes kompetens inom IT anses som 
betydelsefull för attityden till IT:s möjligheter. 

Lärares användning av digitala lärresurser är förhållandevis låg (Skolverket, 2009) visar tecken på 
att öka. Andelen lärare som producerar egna resurser som de delar med sig av ökar också. 
Utbudet styrs av lärares efterfrågan. Danmark och Norge har haft mer livaktig IT-politik över tid 
och lärare där använder och producerar lärresurser i större omfattning än övriga nordiska länder. 
Framgångsfaktorer för användning av digitala lärresurser anses vara hög lärarkompetens inom IT 
och uttalade nationella strategier. För att digitala lärresurser ska vara utvecklande för 
undervisningen krävs en genomtänkt infrastruktur med presentationsutrustning som projektorer 
och digitala skrivtavlor samt goda möjligheter för lagring och delning.   

Skolverkets uppföljning av datoranvändning i skolan 2008 visar att det är vanligare att eleverna 
använder datorer i svenska, engelska och samhällsorienterade ämnen än i Naturkunskap, teknik 
och framförallt matematik. Endast 2 procent av eleverna säger att de ofta använder datorer på 
matematiklektioner och 72 procent säger att de aldrig gör det. (Skolverket, 2010). Det anses som 
anmärkningsvärt med tanke på att datoranvändning nämns i mål att sträva mot i kursplanen för 
matematik. I Effektivt användande av IT i skolan (Myndigheten för skolutveckling 2007) hänvisas till 
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brittiska undersökningar där IT anses ha en positiv inverkan på matematikinlärning hos elever. 
Viktiga faktorer som framhålls är att läraren är kunnig inom IT för att inte enbart fokusera på 
tekniken utan snarare ha en pedagogisk idé. Ju mer inbäddad en specifik teknik är desto högre 
blir effekterna. Användningen av IT tycks ge möjligheter till visualiseringar som ger ökad 
begreppsförståelse hos eleverna. Undervisningen där IT används utvecklas från lärarcentrerad till 
elevcentrerad undervisning där eleverna får en mer aktiv roll. I rapporten Evidence on the progress of 
ICT in education (Becta, 2006) framförs slutsatsen att IT i matematikundervisningen kan hjälpa 
elever att minska gapet mellan konkret och abstrakt. Effekterna av IT i matematikundervisningen 
är ofta svår att visa eftersom IT i undervisningen ofta bedrivs av enskilda lärare och sällan som 
samlad insats i större enheter (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

Datorn skapades ursprungligen av matematiker i syfte att kunna räkna (Engström, 2006). När 
datalära fanns som eget ämne i skolan var en del att utföra matematiska kalkyler. Då ämnet 
försvann var det inte naturligt för matematikämnet att ta över momentet. I USA och Europa 
gjorde den snabba utvecklingen det möjligt att ta fram det som Engström (2006) kallar dynamiska 
matematikprogram. Definitionen utgår från att det i dynamiska program finns möjligheter att 
utveckla egna applikationer för specifika beräkningar och att det i motsats till interaktiva program 
inte finns något facit. Engström menar att dessa elevstyrda program praktiserar Piagets och 
Vygotskijs teorier om konstruktivistiskt lärande. Utifrån laborerande drar eleverna slutsatser med 
hjälp av datorn och andra elever. Läraren får en annan roll än den traditionella genom att initiera 
och utvärdera processer. Lärandet blir något annat än faktainhämtande och färdighetsträning. 
Förståelse och upptäckande av samband blir centralt. Enligt Engström (2006) har utvecklingen 
mot att använda dynamiska program i matematikundervisningen gått långsamt.  

Enligt Engström (2006) anpassas nya hjälpmedel företrädesvis till traditionell undervisning. Hon 
definierar traditionell undervisning som att läraren formulerar problem med utgångspunkt från de 
svar eleverna förväntas finna. Svaren representerar de fakta eleverna förväntas lära sig. 
Användning av dynamiska programvaror innebär att eleverna kan komma fram till olika frågor 
och olika svar. Det ställer krav på lärarens ämneskunskaper för ett öppet förhållningssätt och 
kunna utmana eleverna. Läraren måste vara orädd och kunna hantera att inte alltid ha svar på 
elevernas frågor (Engström, 2006). För detta krävs ett väl utvecklat matematiskt språk så att en 
god kommunikation kan äga rum. Enligt Jan Wyndhamn, (2002) utmanar datorn synen på 
kunskap, att gestalta, undervisning och lärprocesser. Lärare utan kunskap i dessa processer kan ha 
svårt att anta den utmaningen. Om Läraren ska kunna utnyttja datorprogram som didaktiska 
redskap måste läraren var insatt i dess potential. Engström (2006) frågar sig om det finns 
utrymme för det i skolans vardag.      

Norden och EU 
Danmark är ett av världens mest digitaliserade länder. Regeringen har en fast handlingsplan som 
syftar till att ge eleverna bättre möjligheter att nå kunskapsmålen och att IT ska bli en naturlig 
integrerad del i undervisningen. I satsningen ingår utveckling av nyskapande 
undervisningsmaterial för grundskola och specialundervisning. Den danska regeringen menar att 
IT-användningen kan stärka pedagogiken och ämnesdidaktiken. Man stöttar också lärare som 
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skapar egna lärresurser som eleverna ska ha direkt åtkomst till på egna datorer (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 

Finland satsar på åldersinriktade nätresurser. Bland annat finns en sektion med digitala 
lärresurser, känguru, som är ett omfattande utbildningsmaterial för både elever och lärare. 
Utbildningsstyrelsen i Finland stöder en del av förlagens produktion genom förlustgarantier. 
Kommunerna kan ansöka om anslag för att utveckla mångsidiga lärmiljöer, förbättra 
infrastrukturen och främja IT-användningen i undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). 

I Norges läroplan från 2006/2007 lyfts digital kompetens fram som en av 5 basfärdigheter som 
ska integreras i samtliga ämnen. Digital kompetens definieras som en kompetens som bygger en 
bro mellan färdigheter som att räkna, skriva och läsa samt en kompetens som används för nya 
digitala verktyg och medier. Norge satsar på digitala examina vid både lokala och nationella prov 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Storbritannien har genomfört stora statliga satsningar på IT i skolan både gällande infrastruktur 
och kompetensutveckling av lärare och utveckling av lärresurser. Brittiska skolor har numera lika 
mycket internetanvändning och lika stor datortäthet som de nordiska länderna. Becta heter en 
portal som riktar in sig mot tips till lärare, kompetensutveckling, verktyg för utvärdering och så 
vidare (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Inom EU har frågor om digital utveckling stor betydelse. Man satsar mycket på samarbete mellan 
unionens länder till exempel genom att göra det enkelt för samarbete över landsgränser inom alla 
skolämnen. Vidare satsas på att bygga upp lärresurser som är gemensamma för alla länder. Det 
handlar också om att dra nytta av varandras erfarenheter om IT-utveckling (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 

Framtiden   
En snabb utveckling pågår och nya användarmönster växer fram. Mycket kan användas inom 
utbildning. Gränserna sätts inte av pengar utan det handlar mer om att tillåta förändring och att 
vara kreativ och modig. Internet som från början fungerade som en digital anslagstavla utvecklas 
alltmer mot att vara en plattform för kommunikation och interaktion. Lärplattformar som 
vanligtvis drivs av skolor och universitet kan alltmer ersättas av personliga lärplattformar. 
Användaren använder nätets resurser och filtrerar lärande till sin egen webbsida. Man delar lätt 
information med andra och kan hitta intressanta samarbetspartners. Lärande material kommer 
inte att lagras statiskt som på ett bibliotek utan ständigt utvecklas genom interaktion 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Stephen Downs menar att personer som arbetar med IT 
i undervisning befinner sig i ett vägskäl. Antingen fortsätter man med traditionell 
klassrumsundervisning med IT inslag som lärplattformar, interaktiva skrivtavlor, digitala 
läromedel och så vidare. Eller också utvecklar man ett interaktivt lärande som finns till hands när 
man behöver och där man behöver det. Bloggar, wikis och poddsändningar är exempel på 
innehåll i det senare. Ett viktigt inslag blir att internetanvändare skapar eget material som delas. 
Vissa saker kommer att bli flugor medan andra kommer att vidareutvecklas (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 
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Internet är gränsöverskridande och många gränser kan komma att suddas ut. Ett exempel är 
gränsen mellan innehåll och verktyg, traditionellt används läroböcker som representanter för 
innehåll medan uppslagsböcker kan vara representant för verktyg att behandla lärostoftet. I 
digitala lärresurser blir innehåll och verktyg samma sak. Andra gränser som suddas ut är mellan 
klassrum och samhälle, mellan användare och producent och mellan tekniska och icketekniska 
prylar. 

Prov och bedömningar kommer att påverkas mycket av de förändringar IT medför i skolans 
arbete. I och med att det blir svårare att avgöra var ett arbete börjar och slutar kommer det att bli 
viktigare att rikta in bedömningen på processen snarare än slutresultatet (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 

Teoretisk utgångspunkt 
Nationell och internationell forskning om undervisning ofta handlat om undervisningens akt 
istället för undervisningens objekt (Ulla Runesson, 1999). I förändringssammanhang har olika 
undervisningsmetoder lanserats och diskuterats, till exempel ”problembaserat lärande, 
”datorstödd undervisning” eller ”undersökande arbetssätt” och lärarens roll har diskuterats ur ett 
metodologiskt perspektiv. Enligt Runesson leder dessa studier till beskrivningar hur 
undervisningens innehåll är organiserad och på vilket sätt läraren undervisar, inte vad som är 
innehållet i undervisningen.  

Runesson (1999) ger en bakgrund till att studera undervisning ur ett inlärningsperspektiv utifrån 
den fenomenografiska forskningsansatsen. Den har från att till en början handlat om kvalitativa 
studier av lärande utvecklats mot studier av hur människor uppfattar skilda aspekter av 
omvärlden. De fenomenografiska studier som handlar om undervisning har varit inriktad på hur 
variationen i sättet att uppfatta tillämpats i vardagssammanhang. I Runessons avhandling studeras 
undervisning utifrån kunskap om erfarandets natur. Lärarens handlingar beskrivs som potentiellt 
erfarande hos eleverna. Centralt i lärandet blir då att få möjlighet att erfara olika aspekter av ett 
lärandeobjekt, att uppleva variation. Runesson beskriver med två olika exempel hur variationen är 
viktig för ett lärande, en lärare beskriver egenskaperna hos en kvadrat, antal hörn, vinklar, 
förhållandet mellan sidornas längd, en i taget utan att ta upp hur egenskaperna kan variera vilket 
läraren i det andra exemplet gör. Det senare exemplet skapar enligt Runesson ett utbud av 
dimensioner för variation möjliga för eleverna att erfara. Hon kallar synsättet på undervisning 
”variationsteori” (Runesson, 1999)  

Ernest (Runesson, 1999. S.48) beskriver konstruktivismen som ett paradigmskifte och har haft 
stor genomslagskraft i diskussioner kring matematikundervisning och i den svenska kursplanen 
från 1994 (SKOLFS, 1994). Konstruktivism används som beteckning på flera inriktningar vilka 
beskriver den lärande individen som kunskapsskapande subjekt. En inriktning är den radikala 
konstruktivismen som enligt Ernst von Glasersfield (Runesson, 1999. S.49) innebär att lärande 
inte har att göra med att upptäcka en oberoende värld utan snarare om en kognitiv konstruktion 
av den lärandes erfarenhetsvärld. Individen skapar kognitiva strukturer som används för att 
hantera flödet av erfarenheter. De strukturer som är användbara överlever. Då den erfarna 
världen inte passar in måste vi skapa nya tankemönster. Runesson refererar till Barbara Jaworskis 
studier (1999) i en beskrivning av konsekvenser för undervisning utifrån konstruktivistiska 
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teorier. Ett dilemma som uppstår är skärningspunkten mellan förmedlande undervisning och ett 
undersökande arbetssätt. Om förmedlingen handlar om att skapa utmaningar för elevernas 
tänkande måste läraren ha god kännedom om eleverna för att kunna hitta en balans om vad 
läraren ska säga och vad eleven ska komma underfund om på egen hand. Jaworski (1994) menar 
att den radikala konstruktivismen inte räcker till som teoretisk grund utan man måste föra in de 
sociala dimensionerna om man vill förstå lärande- och undervisningsprocesserna. En praktisk 
beskrivning av lärarens roll menar Jaworski är att låta eleven agera inom den av Vygotskij 
beskrivna ”Proximala zonen för utveckling”. Med detta avses skillnad i förmåga som barnet har 
att lösa problem på egen hand mot att lösa tillsammans med en vuxen eller kamrat. (Vygotskij 
1978). Att den sociala interaktionen betraktas som något som kan leda fram till kunskap hos 
individen är ett avsteg från den radikala konstruktivismen. 

Runesson (1999) menar att Jaworkis studier visar på brister i den radikala konstruktivismen då det 
gäller att förklara undervisningsprocessen. Hon utvecklar sina teoretiska antaganden till att även 
omfatta sociala dimensioner. Det som inte framkommer är hur lärare behandlar det matematiska 
innehållet och vad en matematisk utmaning innebär. Runesson anser att Jaworski tolkar en viss 
dialog ur Jaworski 1994 (Runesson 1999) dels ur ett konstruktivistiskt perspektiv, läraren utmanar 
elevens befintliga tankekonstruktioner, dels i ett socialkonstruktivistisk perspektiv, läraren ger 
stöd inom elevens proximala utvecklingszon. Runesson frågar sig vad denna utmaning innebär. 
Hon går vidare genom att analysera situationen ur ett variationsteoretiskt perspektiv genom att 
utgå från den beskrivna fokuseringen på lärandeobjekt och möjligheterna att låta eleverna erfara 
olika aspekter av detta. Att inta ett variationsteoretiskt perspektiv innebär att se vad läraren gör 
med det matematiska innehållet för att eleverna ska se matematiska utmaningar och ge en 
potential för lärande. Runesson skriver att det variationsteoretiska perspektivet ger en 
komplettering till Jaworkis analys, till exempel kan ”att vara lyhörd för eleverna” istället riktas 
mot ”att var lyhörd för vad eleverna fokuserar på i lärandeobjektet”. Vad läraren är lyhörd för 
kan ha avgörande betydelse för vad eleverna får erfara.  

Ett sociokulturellt synsätt på lärande innebär att man inte kan se lärande skilt från det 
sammanhang där det utvecklas. (Runesson, 1999). Inom inriktningen social-konstruktuvism ses 
den sociala interaktionen som det medium där kunskaper konstrueras och rekonstrueras. Mentala 
funktioner är resultatet av deltagande i sociala, historiska och kulturella sammanhang. Runesson 
refererar till en studie av Jan Wyndhamn (Runesson, 1999) som har samtalet i klassrummet som 
forskningsobjekt. Wyndhamn beskriver hur lärare i samtalet kring uppgifter med avsikt att elever 
ska upptäcka/ återupptäcka matematiska strukturer och teorier. Han finner en variation av 
matematiskt innehåll och abstraktionsnivå. Runesson menar att ett sociokulturellt synsätt på 
undervisning har gemensamt med ett variationsteoretiskt att det handlar om att fokusera på ett 
lärandeobjekt. Medan det sociokulturella perspektivet innebär att lärande handlar om att tillägna 
sig en viss diskurs, att bli förtrogen med olika termer och symboler och simultant kunna uppfatta 
olika framställningssätt och se samband mellan dem, handlar det variationsteoretiska om att 
eleven och lärarens erfarenhetsvärldar möts. 

Lärande beskrivs oftast som en förmåga (Marton & Tsui, 2004). Och alla förmågor har generella 
och specifika aspekter. Generella aspekter kan vara att minnas, omdöme, uppfattningsförmåga 
och tolkning. Sådant som har med lärandeakten att göra. De specifika aspekterna har att göra 
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med subjektet som ska läras. Det kan vara formler, tekniska system, andra världskriget och så 
vidare. Eleven som ska lära sig något har för det mesta fokus på det specifika den försöker lära 
sig medan läraren bör ha fokus på både aspekterna. Lärarens uppgift blir att identifiera lärandets 
alla aspekter, det vill säga lärandeobjektet. Lärarens måste utifrån sitt perspektiv vara 
uppmärksam på dynamiken och de ständiga förändringarna hos lärandeobjektet.  

Lärandet är en process i att bli kapabel att utföra något som ett resultat av erhållna erfarenheter 
(Marton et al, 2004). Att utveckla förmågan till lärande förefallet vara en av de viktigaste 
uppgifterna för en lärare. För att uppnå det måste man medvetet göra olika saker i olika 
situationer. När vi ställs inför en situation försöker vi bedöma vad som ska göras enligt våra 
erfarenheter. Marton et al. (2004, s.6) beskriver en situation då en skolklass med 7-åringar får lösa 
följande problem:   

- I didn`t have much money this morning when I went to school. Bob gave back 4 kronor 
that he had borrowed from me last week, and with that I could by a mint chocolate bar for 
7 kronor. How much money did I have this morning when I came to school? 

 De som löste uppgiften såg flera aspekter och såg både delar och helheter medan de som hade 
problem försökte använda sina erfarenheter av addition och subtraktion. Enligt Marton et al. är 
poängen att de barn som löste problemet har tillägnat sig ett effektivt sätt att avgöra vad som är 
viktigt i den aktuella situationen. Något som en medveten lärare kan hjälpa till med genom att ha 
fokus både på det specifika som ska läras och på det generella i lärandet, alltså på lärandeobjektet. 

Tsui (Marton et al, 2004) säger att det inte är ovanligt att läraren och eleverna har olika 
uppfattning om vad som ska läras. Läraren blir då omedveten om vad eleven erfar från 
lärobjektet. Det finns inget gemensamt utrymme för lärande. Tsui exemplifierar detta med 
följande: En elev ska berätta hur en elektrisk koppling utförts under ett experiment men har 
problem med terminologin. Då läraren vet att eleven klarat att praktiskt utföra kopplingen kan 
hon rikta in sig på att hjälpa eleven med att språkligt beskriva kopplingen. Läraren har identifierat 
det gemensamma utrymmet för lärande. Tsui menar att det gemensamma utrymmet för lärande 
inte kan skapas av enbart läraren utan uppstår i samspelet mellan elev och lärare. 

Marton et al (2007) beskriver lärarens erfarenheter av arbetet med elever som mycket värdefullt 
för att skapa medvetenhet om hur lärandeobjekt kan varieras. Det krävs dock att läraren själv är 
medveten och systematiskt utvärderar och förfinar sin undervisning. Det förutsätter också 
samarbete med andra lärare. 

I avhandlingen Att bli bättre lärare refererar Laila Gustavsson till Ingrid Carlgren som menar att 
gapet mellan forskning och lärare vidgats under andra halvan av 1900-talet vilket bidragit till att 
lärare saknar en adekvat teoretisk kunskapsbas för att utföra sitt arbete (Gustavsson, 2008). 
Gustafsson ger en bakgrund där fokus förflyttats från innehållet i undervisningen till de pågående 
aktiviteterna. Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar 2001 – 2002 (Skolverket, 2002) 
konstaterar att lärare lämnas ensamma att tolka elevernas lärande och framhåller att lärare skulle 
vinna på att samverka med varandra. Gustavsson frågar sig varför frågan om lärande så sällan 
kommer upp på arbetslagsträffar och dylikt. En förklaring kan vara att lärares gemensamma 
ansvar för elevers sociala hälsa gör att pedagogiska frågor får stå tillbaka. 
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I en historisk tillbakablick påtalar Gustafsson att John Dewey i början på 1900-talet ansåg det 
angeläget att minska klyftan mellan teori och praktik. Forskning i mitten av 1900-talet inriktades 
mot metoder. Enligt Carlgren och Marton med flera var många av dessa verkningslösa och 
bidrog till lärares ibland negativa inställning till forskning (Gustavsson, 2008). Under 80 och 90-
talen genomfördes fenomenografiska studier som visade att lärare sällan fokuserar på lärande 
som objekt. Det är inte självklart att lärare uppmärksammar undervisningsinnehåll när de 
reflekterar över vad barn ska lära sig. 

Enligt Hans Åke Scherp (Berg& Scherp, 2004) är skolutveckling ur skolledar och lärarperspektiv 
problembaserat och måste ta sin utgångspunkt i vardagen. Eftersom lärares yrkeskunnande 
utvecklas ur erfarenheter är dialogen viktig för skolutveckling. Arbetslagens arbete måste 
utformas så att det skapas förutsättningar för ett systematiskt erfarenhetslärande. Som en 
konsekvens bör skolledarens uppgift förskjutas från att planera det som arbetslagen ska göra till 
att skapa förutsättningar för en fördjupad förståelse för uppdraget.  

Aktionsforskning beskrivs av Karin Rönnerman (2010) som en kontrast till ”top-down” 
perspektivet vilket syftar till att någon annan beslutar om vad som ska ske i verksamheten. Det 
handlar i stället om ”bottom-up”, att ur frågor formulerade i vardagen systematiskt skapa ny 
kunskap. Det är också praktikern som formulerar frågorna och sedan handlar 
kunskapsutvecklingen om ett samarbete mellan praktiker och forskare. Enligt Rönnerman passar 
denna typ av forskning ovanligt bra i skolsammanhang där den ena praktiken sällan är den andra 
lik. För att skapa kunskap ur verksamheten måste man distansera sig från den. Inledningsvis 
handlar det om att se och dokumentera för att nå självinsikt, sedan föra dialog för att nå 
kollektiva/kollegiala kunskaper, och sedan om forskning som anknyter till teorier. Dialogen förs 
med fördel under handledning.    
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att få mer information om såväl positiva som negativa faktorer 
som påverkar IT-användning i matematikundervisningen. Undersökningen har ett klart 
lärarperspektiv där ambitionen är att lyfta fram och exemplifiera just dessa faktorer utifrån ett 
antal matematiklärares praktiska erfarenheter av kombinationen matematik och IT.   

Frågeställningar 
Vad får deltagande lärare att använda IT i matematikundervisningen? 

Vilka argument lyfter lärarna i undersökningsgruppen fram för att använda IT i 
matematikundervisningen  

På vilket sätt hanterar lärarna i undersökningsgruppen situationer som i forskningslitteratur 
beskrivits som problematisk? 
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Metod/Genomförande 
I det kapitlet beskrivs olika möjligheter att nå en emperisamlingsgrupp och hur former för 
datainsamling undersöktes och övervägdes. Vidare diskuteras olika problem vid 
empiriinsamlingen samt vilka åtgärder som vidtogs för att komma tillrätta med dessa.    

Valet av mötesform grundar sig på en examinationsuppgift jag under hösten 2010 genomförde i 
kursen ”Forskning och utvecklingsarbete” vid Umeå universitet. Den handlar om en 
pilotundersökning om möjligheterna till virtuella träffar för lärare i Adobe connect (bilaga 1), en 
internetbaserad mötesplats där deltagarna kan se varandra genom webbkamera och samtala 
genom headset med hörlurar och mikrofon. En slutsats från den undersökningen var att 
resultatet öppnar för erfarenhetsutbyten mellan skolor oavsett var de befinner sig geografiskt. 

Urval 
Den aktuella gruppen kan beskrivas som en fokusgrupp som uppkommit via ett så kallat snöbolls 
urval (Esaiasson et al, 2007) som innebär att de intressanta deltagarna man hittar i sin tur kan 
tipsa om andra intressanta deltagare. Esaiasson beskriver problematik vid undersökningar av 
grupper som inte finns i allmänna förteckningar. Lärare utvecklar ofta sin undervisning utan att 
någon ordnad dokumentation förekommer. Det innebär att de är kända av personer som jobbar i 
deras omedelbara närhet, av andra lärare med samma intresseområden, av lärarutbildare och så 
vidare. De lämnar spår efter sig i form av sökta medel till utvecklingsprojekt, intryck de lämnat på 
lärarutbildare, diverse hemsidor, bloggar och andra internetbaserade ytor. Målsättningen var att 
skapa en grupp med lärare som i praktiken regelbundet använder IT i matematikundervisningen. 
För att undvika ett ensidigt urval användes flera utgångspunkter för första kontakten, 
förfrågningar hos företrädare för lärarutbildning, sökning i databaser och sökning via sökverktyg 
på internet. Gruppen kom att bestå av lärare från olika delar av Sverige som undervisar elever 
från klass ett till klass nio.  

Urvalet har skett genom förslag från en ämnesföreträdare på en högskola i ämnet 
matematikdidaktik utifrån personlig kännedom, genom sökning på orden matematik, IKT och 
en-till-en (benämning på skolor och klasser med en dator till varje elev) i skolverkets databas för 
beviljade utvecklingsprojekt och genom sökning på internet på ordet en-till-en. Två av de 
kontakter som etablerades föreslog i sin tur ytterligare möjliga deltagare utifrån personlig 
kännedom. Enligt Esaiasson et al. (2007) kan rekrytering till en fokusgrupp ske på olika sätt, 
annonsering, personliga kontakter, spontana kontakter och så vidare. Det som är gemensamt är 
att man söker efter en särskild relevant egenskap. I det här fallet ett framgångsrikt användande av 
IT i matematikundervisningen. Urvalet medger inte fullt generaliserbara resultat men kan leda till 
viktiga bidrag för ytterligare undersökningar. Viktigt enligt Esaiasson et al. (2007) är att på många 
sätt jämföra resultaten med kända resultat från andra undersökningar. 

Primärt tillfrågades tio verksamma matematiklärare av vilka sju var positiva till medverkan. En 
tackade nej på grund av tidsmässiga skäl, två svarade aldrig och en av de sju drog sig senare ur, 
också på grund av tidsskäl. En IKT-pedagog som fått vetskap om de planerade träffarna genom 
en deltagare anmälde intresse att vara med vilket beviljades. I samband med det tillfrågades 
ytterligare tre IKT-pedagoger varav två är kollegor med varsin deltagare och en som är känd 
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sedan tidigare av författaren. En av dem föreslog en lärare vilken kontaktades och var positiv till 
medverkan. De tre IKT – pedagogerna frågade om de kunde vara med som åhörare vid sista 
tillfället vilket beviljades. 

Översikt av de slutliga deltagare som kom att berätta om sina verksamheter: 

Deltagare 1 

Deltagare 2 

Deltagare 3 

Deltagare 4 

Deltagare 5 

Deltagare 6 

Deltagare 7 

Deltagare 8 

7 – 9 lärare, matematik/ no 

7 – 9 lärare, matematik/ bild 

1 – 3 lärare, klasslärare 

1 – 7 lärare, matematik/ no, matematik utvecklare med kommunalt ansvar 

6 – 9 lärare, matematik 

1 – 3 lärare, klasslärare med undervisning i matematik/ no 

IKT-pedagog med kommunalt ansvar, undervisar ej i matematik 

7 – 9 lärare, matematik/ no 

Genomförande och datainsamling 
Den aktuella gruppen möttes fyra gånger via internet i Adobe connect. De hade fått skriftliga 
instruktioner hur Adobe connect fungerar. Deltagarna förväntades vid ett tillfälle presentera 
någon eller några aktiviteter i matematikundervisningen med inslag av IT och att delta i 
diskussioner och dialoger vid varje tillfälle. Temat för diskussionerna var på vilket sätt ger 
användning av IT i matematikundervisningen ökade möjligheter till måluppfyllelse enligt kursplanen för 
matematik? Vid varje träff presenterade två lärare sina exempel med påföljande diskussion och 
varje tillfälle spelades in. 

Analys 
Varje deltagares presentation och efterföljande dialog/diskussion sammanfattades utifrån vad 
deltagaren framhåller som viktigt, vad som är relevant för undersökningens frågeställningar och 
vad som kan speglas i bakgrundens tidigare undersökningar. I Esaiasson et al. (2007. s. 305) 
skiljer Steinar Kvale på manifest och latent information. Det senare handlar om att ”läsa mellan 
raderna” och det förra, som i denna undersökning, handlar om att utgå från det som informanten 
verkligen säger och då lämpar sig en sammanfattningsteknik bra. 

Ur det inspelade materialet transkriberades innehåll som  
a) argumenterar för IT i matematikundervisningen  
b) som behandlar hur IT kommunicerar matematik från elev till lärare, från lärare till elev och 
från elev till elev  
c) sådant som går att tolkas ur ett variationsteoretiskt perspektiv  

Laila Gustavssons (2007) undersöker i sin avhandling ”Att bli bättre lärare” samtalsinnehåll hos 
ett lärarlag som genomför Learning Study. Learning Study innebär att en grupp lärare i sin 
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lektionsplanering definierar de lärandeobjekt som ska behandlas, de genomför lektionen som 
dokumenteras till exempel genom film och slutligen utvärderas lektionen gemensamt med fokus 
på ifall eleverna lärde sig det som avsågs. I resultatredovisningen kategoriserar Gustavsson delar 
av samtalen i tre områden i syfte att se om lärarna tillägnat sig ett variationsteoretiskt perspektiv. 
Dessa kategorier används i denna undersökning med skillnaden att ”lärare” bytts mot ”deltagare”    

Ur sammanfattningen och det transkriberade innehållet identifierades sådant som var möjligt att 
kategorisera enligt följande: 

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon 
koppling till behandlingen av lärandets innehåll 

 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
 

I denna undersökning används kategorierna för att tolka deltagarnas förhållningssätt till 
undervisning ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Skillnaden mot Gustavssons undersökning är 
att deltagarna inte genomfört Learning Study och inte heller blivit introducerade till 
variationsteorin. 

 
Slutligen söktes i ovanstående efter individuella och generella mönster som kan förklara varför 
deltagarna valt att använda IT i matematikundervisningen där det enligt forskning finns 
problematiska situationer. Sammanfattningsvis kan analysen beskrivas i två steg, först 
sammanfattas och kategoriseras resultaten och i andra steget söktes efter generella mönster som 
kan speglas i bakgrundslitteraturen (Esaiasson et al., 2007). 

Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav som gäller för forskning inom humanism-samhällsvetenskap 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det första handlar om den information informanter och 
uppgiftslämnare har rätt att ta del av. Deltagarna ska informeras om undersökningens syfte, 
vilken roll de förväntas ha i undersökningen, att deltagande när som helst kan avbrytas utan 
negativa följder. Det andra handlar om samtycke till medverkan. Det tredje om konfidentialitet. 
Alla personuppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt och alla uppgifter ska rapporteras på ett 
sådant sätt att inga utomstående kan identifiera uppgiftslämnaren. Det fjärde kravet kallas 
nyttjandekravet. Det handlar om att uppgifterna inte får användas i något annat syfte eller utlånas 
för kommersiellt eller ovetenskapligt bruk.  

I denna undersökning var informanterna informerade på alla punkter (bilaga 2). Underökningen 
har enbart handlat om deltagarnas yrkesutövande och inga personliga uttalanden har utgjort 
grund för resultaten. Resultaten handlar enbart om undervisningens former, inte om de elever 
som är föremål för den. I rapporten förekommer inga namn på deltagare, skolor eller geografisk 
belägenhet. Allt material i form av inspelningar förvaras lösenordsskyddat och uppgifterna 
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kommer endast att användas av författaren och i denna studie. Därmed uppfyllde detta projekt 
samtliga fyra etiska huvudkrav för samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning. 
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Resultat 
Alla deltagare som samtyckt till deltagande deltog i undersökningens fyra möten och presenterade 
inslag i sin undervisning. Fyra deltog vid alla tillfällen, tre vid tre tillfällen och en vid två. Vid sista 
tillfället deltog även tre IKT-pedagoger som åhörare. Inspelningarna var av god kvalité vid de 
första tre gångerna. Vi det sista tillfället förekom tekniska störningar och inspelningen av 
deltagare 8:s redogörelse blev svår att följa. Resultatrapporteringen utgår från varje deltagares 
berättelse från den egna verksamheten. Det transkriberade materialet har i viss mån anpassats till 
skriftspråk. 

Deltagare 1 (förkortas D1) 

Deltagare I inleder med att koppla IT – användning i matematiken till kursplanemål. Fördelar 
som nämns är att datorn ger mer muntlig kommunikation och att den gör et enkelt att variera 
undervisningen. D1 motiverar även utifrån de allmänna målen i LpO94 och lägger upp 
presentationen utifrån ”Nyfikenhet och lust att lära”, ”Uppmuntra sitt eget sätt att lära”, ”Tillit 
till sin egen förmåga”. Som exempel på att göra eleverna nyfikna berättar D1 om det webbaserade 
programmet ”Manga High” där elever och lärare kan registrera sig och läraren kan se vad 
eleverna gör. Ett annat sätt är att planera för ommöblering i klassrummet och använda Ikeas 
”homeplanningverktyg”. Googleenkäter är ett sätt att låta elever göra för dem intressanta 
undersökningar liksom att använda facebook. D1 för fram IT som en resurs för läraren. Ett 
exempel är att låta eleverna spela in sig själva med muntliga kommentarer och ge läraren tillgång 
till filen. Alternativet att lyssna på samtliga elever enskilt när de löser uppgifter skulle vara 
tidsmässigt svår att genomföra. D1 använder i flera fall möjligheterna till att göra genomgångar 
och anteckningar tillgängliga för elever, till exempel inspelade genomgångar och sådant som 
skrivs under lektioner.  

Kategorisering av innehåll:  

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

”Med datorer blir det mer muntligt”  
 
”Man lyckas enkelt variera arbetets former” 
 
”Vi använder google-enkäter och gör undersökningar, senast efter sportlovet då vi 
undersökte och gjorde statistik över vad alla gjort på sportlovet” 

 
Sammanfattande illustration 
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”Med one note  kommer allt jag skriver upp på tavlan och in i deras datorer utan att 
de behöver anteckna, det tycker de är bra.” 
 

 
 One note 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

”Det här är ett exempel på hur en elev spelar in sig själv då han löser en uppgift, 
det tar 45 sekunder och lika lång tid för mig att titta på den, det säger enormt 
mycket om vilka missuppfattningar eleven kan ha, jag skulle aldrig hinna lyssna på 
var och en under lektionstid och det är en fördel att jag inte styr eleven med gester 
och kroppsspråk” 
 

 
Elevinspelning 
 
”Det här hjulet kan man ändra storleken på områdena med olika färg, sedan kan 
man låta det snurra 100 eller 1000 gånger, bra till sannolikhetslära, det skulle man 
aldrig orka göra i praktiken” 
 
 

 
Sannolikhetshjul 
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”Jag kan gå in på loggen och titta vad de gjort [i spelet Manga High], de kan till 
exempel ha sysslat med ekvationer efter 11 på kvällen, det skulle de knappast ha 
gjort med det vi gör i boken”  

 
 

• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
 

Finns inga direkta kopplingar till teorier. 

Sammanfattning och analys 
D1 motiverar IT i matematiken både från kursplanen i matematik och från allmänna mål ur 
läroplanen. IT och datorns möjligheter att organisera undervisningen kommer upp några gånger, 
till exempel att använda Microsoft one note som innebär att antecknar under lektionstid lätt kan 
sparas och göras tillgängliga för elever och att kunna spela in genomgångar som läggs upp på 
skolans portal. D1 beskriver också hur diverse resurser på internet såsom Googleenläter och 
facebook kan användas. D1 nämner också mer specifika matematikinriktade resurser som 
webbaserade programmet ”Manga high”.  

Exemplet med elevernas inspelningar kan vara en möjlighet att få inblick och möjligheter att 
hjälpa eleverna att utveckla effektiva lärmetoder som Marton et al framhåller som viktigt. Även 
om det inte direkt nämns i samband med lärande kan argumenten att det blir mer diskussioner 
och mer varierad undervisning tyda på en undervisningsform där eleverna är aktiva och 
undersökande och att D1 ser undervisningen som ett samspel mellan lärare och elever. Under 
förutsättning att det är det planerade lärobjekten som behandlas ger det möjlighet att som 
Runesson säger, vara lyhörd för vad eleverna fokuserar på hos lärobjektet. Även användandet av 
sociala medier och internetbaserade spel där läraren har insyn i eleverna prestationer kan ge 
alternativa möjligheter att fokusera på lärobjekt. 

Deltagare 2 (Förkortas D2) 

D2 visar sin blogg som fungerar som dokumentation över undervisningsgrupper och 
arbetsområden. Därefter beskrivs arbetsområdet ”rymdgeometriska figurer”. Först gjordes ett 
grundläggande basarbete som sedan följdes av ett projektarbete som gick ut på att skapa en 
förpackning från 2 dm3 till 5 dm3. Allt som kommer fram under arbetet läggs ut på en wiki (en 
webbplats där besökaren kan redigera innehållet direkt. Här menas en webbplats som är en av 
besökarna uppbyggd faktakälla). Eleverna fick i uppdrag att göra tre figurer. Arbetet avslutades 
med att göra reklam för sin produkt.  

Kategorisering av innehåll:  

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 
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”Wikispace, jag vet inte om ni använder det, det är ett sätt att spara allas arbete på 
ett ställe, här är våran där vi lägger in allt vi gör, den är lite rörig men vi hittar, Här 
är det redovisning på gång. [visar klassens wikispace och bläddrar i innehållet]” 
 
”Sedan fick de en oerhört kort introduktion till geogebra (ett dynamiskt 
gratisprogram för i första hand geometri och funktionslära), där hamnar man ofta, 
man hittar något intressant program men har inte tid att sätta sig in i alla 
funktioner, men eleverna hittar alltid tillsammans på en mängd olika funktioner, det 
måste man våga [visar geometriska figurer som konstruerats i geogebra]” 
 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

”Uppgiften gick ut på att alla skulle göra en förpackning med volym mellan 2 och 5 
dm3 där de skulle förpacka något som de själv bestämt. När de bestämt volym på 
sin förpackning fick de göra tre skisser, en kub, ett rätblock och en cylinder. De var 
tvungna att räkna formlerna baklänges för satt ta reda på måtten” 

              
skisser 
 
”Sedan fick de välja en och det blev väldigt olika, de som valt att förpacka 
åsneögon valde denna” 

 
 
”De gjorde sin förpackning tredimensionell och utbredd, sedan fick de testa att få 
plats med så mycket som möjligt med så lite material som möjligt vilket medförde 
att många gjorde om sina förpackningar” 
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• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
 

Inga direkta kopplingar till teorier. 
 

Sammanfattning och analys 
D2 går omgående in på ett exempel ur undervisningen. I huvudsak riktas framställningen mot 
elevers lärande. I ett av exemplen på innehåll som i huvudsak riktar sig mot undervisningsmetod 
tar upp hur D2 förhåller sig till problematiken att inte vara insatt i alla tillämpningsmöjligheter i 
dataprogram. Engström framhåller att en lärare som jobbar med dynamiska program måste vara 
orädd inför att ställas i situationer där läraren inte har direkta svar och att anta rollen som den 
som utmanar och initierar lärprocesser.  

Exemplet med baklängesräkningen av volym kan ses som ett exempel på att låta eleverna erfara 
variation. D2 har genom utformningen av uppgiften skapat ett moment där eleverna utmanas att 
anpassa de tidigare erfarna aspekterna på volymberäkning. Det skulle kunna tolkas som ett 
konkret exempel på den av Runesson beskrivna kritiska skärningspunkten mellan ett förmedlande 
och undersökande arbetssätt. 

Deltagare 3 (förkortas D3) 

Berättar om sin bakgrund med 40 år som lärare och hur den egna skolan fått i uppdrag att höja 
måluppfyllelsen genom att utveckla nya arbetssätt som utnyttjar datorns möjligheter. Alla elever 
har egen dator och all personal deltar i utvecklingsprojektet och ingen får inte ställa sig utanför. 
D3 säger att med 40 år bakom sig kanske det inte hade varit naturligt att vara med ifall det varit 
frivilligt men inser nu hur värdefulla alla erfarenheter är. D3 framhåller att de jobbar på ett 
uppdrag som de måste följa.  

Översiktligt visar D3 ett urval av de program och resurser som används i den åldersintegrerade 1-
3 klassen där D3 undervisar. Vissa är inköpta men en stor del är gratis. Förfrågningar bland 
barnen visar att datorinslagen i matematikundervisningen är mycket populära. 

  
               resultat av undersökning i klassen                                 populär nätresurs 
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D3 motiverar för IT i matematikundervisningen med att vissa moment, till exempel 
färdighetsträning blir mycket effektivare och frigör resurser till andra delar i undervisningen, till 
exempel problemlösning. Andra fördelar som D3 framhåller är att barnen blir mer motiverade 
och får mer fokus på rätt saker och att läraren får lättare att styra innehållet i undervisningen tack 
vare att IT gör det lättare att gå ifrån läromedlen och läraren kan efter kursplaner bestämma 
innehållet i undervisningen. 

D3 berättar att föräldrar är positiva till de nya arbetssätten och menar att det var en större 
revolution att sluta rätta räkneböcker än att anpassa undervisningen till IT och att alla elever har 
egna datorer. Barnen klarar användandet utan problem, det som är svårast är att komma ihåg var 
olika filer blir sparade. Både barn och föräldrar hanterar skolans lärplattform utan bekymmer. 

Kategorisering av innehåll: 

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

”Vi använder smartboard för genomgångar och vi använder konkret material som 
det finns gott om [på internet] 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

”Datorn motiverar eleverna till at träna, datorn aktiverar eleverna genom sin 
interaktivitet//…….//datorn inbjuder till samarbete” 
 
”En annan sak är att man frigör sig från boken, matteböcker för lägre åldrar är en 
oreda, två klocksidor, en addition, en hälften och dubbelt och sen går de [eleverna] 
i olika takt. Nu kan jag bestämma, den här perioden jobbar vi med talområdet 0 – 
20 och då håller vi oss där” 
 
”Jag som jobbat i skolan så länge tycker att fokus ibland varit på fel saker som i 
räknehäftet, rätt marginal fyra rutor från kanten och så// …… // eleverna har 
blivit mycket mer kreativa och vågar skriva vad de tänker”  
 
”Att frigöra tid till diskussion och problemlösning är en stor fördel” 
 
”Enligt de nya kursplanerna finns långsiktiga mål som formulera och lösa problem, 
använda och analysera matematiska begrepp, föra matematiska resonemang, ja ni 
ser ju själva, vi måste effektivisera färdighetsträningen så att det finns tid.” 
 
”Vi gör alltid en lokal arbetsplan till varje arbetsområde, det här är enligt det gamla 
med strävansmål och uppnåendemål och vad man vill att träningen ska vara på, sen 
gör eleverna en egenbedömning och jag gör en bedömning om vad de lärt sig.”  

 
• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
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”Jag läste i en forskningsöversikt av Jan Hylén att mycket av fördelarna med IT 
handlar om att motivationen ökat och min erfarenhet är att den ökat med minst det 
dubbla, det är ju svårt att säga exakt men det går mindre tid åt sidan, att prata med 
kompisar och så” 
 
”Jag läste i en powerpoint som låg ute [från ett samarbete mellan D3:s skola och en 
Högskola] att det som påverkar resultaten i grundskolan beror på att läraren har 
hög kunskapsnivå och att man varierar materialet och att man ger kunskapsmässiga 
utmaningar och har varierade metoder”  

Sammanfattning och analys 
D3 talar i positiva ordalag om skolans gemensamma satsning på IT. Att deltagande i 
utvecklingsprojektet är obligatoriskt förefaller väl planerat både gällande infrastruktur och 
kompetensutveckling stämmer väl in på Skolverkets slutsatser att kombinationen god 
infrastruktur och kompetent personal är framgångsfaktorer i utvecklandet av IT-baserade 
arbetssätt samt att skolan har en genomtänkt strategi som är integrerat i det vardagliga arbetet.  

D3 uttrycker inte direkt vilka lärandeobjekt som behandlas men beskrivningen av den lokala 
arbetsplanen och argumentet att datorn effektiviserar och frigör tid till problemlösning och 
diskussioner tyder på fokus på lärandets innehåll liksom att D3 ofta hänvisar till kursplaner och 
ser fördelar i att själv välja innehåll för undervisningen oberoende av läromedel. D3:s positiva 
inställning till IT och utveckling skulle kunna tolkas som ett resultat av ett systematiskt 
utvärderande av erfarenheter från undervisning, något som beskrivs som mycket värdefullt av 
Marton. 

D3:s beskrivning av den lokala arbetsplanen förefaller vara lesson-study inspirerad och D3 
argumenterar även utifrån variationsteorin. Gustavsson påtalar att lärare ofta saknar en teoretisk 
grund för sin undervisning och Både Scherp och Rönnerman menar att skolforskningsfrågor 
måste utgå från verksamheten. Att D3 använder teoretiska argument kan vara ett resultat av att 
skolans medvetna satsning även innefattar kompetensutveckling av lärare. 

Antydningen att D3 inte skulle deltagit i skolutvecklingsprojektet på frivillig basis kan betyda att 
det finns lärare som inte tror sig kunna utveckla sin undervisning med IT och därmed inte för in 
värdefulla erfarenheter i nya former för undervisning.  

Deltagare 4 (förkortas D4) 

Berättar om en årskurs 7 som fick i uppdrag att gå ut och filma geometriska figurer. I samband 
med att det filmade materialet redigerades såg eleverna mer än vad de från början lagt märke till. 
D4 menar att en fördel med datorn är att man kan titta på bilder efteråt och behandla innehållet 
mycket mer än man gör i stunden. Vi d arbetet med filmen och bilderna identifierade och 
definierades olika geometriska figurer. 

D4 berättar vidare om ett arbete för årskurs 5 där eleverna på internet hittade ritningar på hur 
man skapar figurer genom att vika papper. Instruktionerna var på engelska men eleverna klarade 
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det genom att hjälpas åt. Dessutom framhåller D4 att bilden är mycket effektiv att förmedla 
instruktioner. De färdiga produkterna visade sig innehålla en mängd geometriska figurer och 
begrepp.  

I en särskoleklass där eleverna har svårt att beskriva sin omvärld ger D4 ett exempel där 
googleearth används för att eleverna ska kunna visa varandra var de bor. Där är en fördel att 
eleverna som i vanliga fall jobbar mycket individuellt blir engagerade och delaktiga i varandras 
berättelser. D4 framhåller även pedagogiska spel och interaktiv skrivtavla som redskap att få 
elever att kommunicera mer med varandra. En reflektion som framförs är att vissa saker som 
anses som negativa med datorer och IT, till exempel att de stjäl tid från viktigare aktiviteter, i 
själva verket har en positiv effekt. ”Vi har ju datorerna som möjlighet att effektivisera och byta ut 
gammalt” 

D4 har ett kommunalt ansvar som matematikutvecklare och konstaterar att det är trögare att 
utveckla IT i matematik än i andra ämnen. Det är inte resurserna som saknas, i kommunen finns 
god tillgång på datorer, projektorer och interaktiva skrivtavlor. D4 framhåller rektors roll som 
viktig. När det finns tekniska resurser måste rektor vara insatt och leda den pedagogiska 
utvecklingen.     

Kategorisering av innehåll:  

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

”Den interaktiva tavlan gör det möjligt att jobba mer tillsammans med 
särskoleelever, de jobba ju annars mycket individuellt” 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

”Det här är en bild av en gallerbro. På bilden ser det ut som romber. De fick med 
datorns hjälp försöka hitta rätt proportioner på romben” 

 
 
”De här järnrören är ju en kvadrat, men när de tittade på datorn såg de trianglarna 
som bildades av skuggan. Sen fick de försöka komma fram till vad som 
kännetecknar kvadraten och triangeln” 
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”De hittade beskrivning på engelska om olika figurer som går att vika från papper. 
Det var lite svårt med språket men de hjälptes åt och bilderna säger ju så mycket” 

 
 
”De [särskoleelever] har svårt att beskriva omvärlden, vi använde google-earth så 
att de skulle få en konkret bild att visa var de bor” 

 
• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 

 
Finns inga direkta kopplingar till teorier. 

 

Sammanfattning och analys 
D4 går direkt in på konkreta beskrivningar av elevarbeten. Aktiviteterna är elevaktiva och 
möjligheterna att upptäcka och beskriva framhålls. D5 ser möjligheter i datorn och IT:s 
möjligheter att dokumentera och se bilder i anslutning till sådant som elever upplevt. En fördel 
som nämns med IT och datorer är att elever blir mer delaktiga och att de kommunicerar mer med 
varandra. 
 
Uppgiften med filmning av geometriska figurer ger goda möjligheter att låta elever som 
Wyndhamn beskriver upptäcka och återupptäcka matematiska strukturer och som enligt 
Runesson ger utrymme för ett möte mellan lärarens och elevens erfarenhetsvärldar. Exemplet 
med de engelska beskrivningarna på vikande av pappersfigurer går att tolka som ett enligt 
Runesson tillfälle där elever befinner sig i den av Vygotskij beskrivna proximala utvecklingszonen 
med möjlighet för läraren att vara lyhörd för hur eleverna fokuserar på lärandeobjekt ur ett 
matematiskt perspektiv. 
 
D4:s beskrivning om förutsättningarna i kommunen stämmer väl in på skoverkets rapporter om 
vad som är viktigt för utveckling, att det måste finans både en genomtänkt infrastruktur och 
strategier för hur de ska användas pedagogiskt. D4:s kommun förefaller ha en övergripande plan 
för utvecklandet av IT i undervisningen men enligt D4 går, precis som det beskrivs i rapporter 
från skolverket, långsammast i matematiken.  
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Deltagare 5 (förkortas D5) 

Inleder med att berätta om hur införandet av interaktiva skrivtavlor fortgått när alla klassrum på 
skolan utrustats med en sådan. D5 anser sig från början varit skeptisk till användande av 
interaktiva skrivtavlor. Uppdraget var från början att undersöka möjligheterna i 
matematikundervisningen. Efter hand har D5 upplevt fördelar jämfört med att använda en vanlig 
skrivtavla och ser nu en effektivisering av undervisningen i och med att mer fokus kan läggas på 
diskussioner kring olika matematiskt innehåll och elevlösningar.  

Lärarlagen på D5:s arbetsplats har gemensamt kommit fram till 7 steg som kallas ”lärarens väg in 
i den digitala skrivtavlan”. De 7 stegen är till hjälp för utvecklingen på så sätt att alla har en bild 
av var de befinner sig och har en gemensam grund att utbyta erfarenheter kring. D5 anser att näst 
sista steget är kritiskt då lärarna börjar göra eget material till tavlan. ”Läraren har full fokus på 
tavlan, det är svårt att ha fokus både på tavlan och elever, man vill helst att inte eleverna existerar 
utan man vill bara jobba med tavlan, eleverna kan tavlan, de vet alla finesser, det är läraren som 
har svårast,// ……. //Det här är ett farligt steg som man bör ta sig igenom så fort som möjligt”.  

Därefter motiverar D5 användande av den interaktiva skrivtavlan. Den blir en samlingspunkt för 
diskussioner som är viktigt för tänkandet och ett naturligt användande av matematisk 
terminologi. Detta konkretiseras genom en rad exempel på D5:s arbete med elever. Vissa 
exempel har D5 själv konstruerat, andra är hämtade från nätresurser och åter andra är elevernas 
egna arbeten som fotas med dokumentkamera. Gemensamt för alla exempel är att de enligt D5 
genom den interaktiva skrivtavlan är lätta att manipulera och visa på ett varierat sätt, det är lätt att 
skapa mångfald genom att hitta exempel från nätresurser och genom att eleverna har olika 
lösningar. D5 framhåller vikten av att med eleverna diskutera det matematiska innehållet 
grundligt.   

Kategorisering av innehåll:  

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

Finns inget som primärt riktar sig mot undervisningsmetoder. 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 
”Uppgiften var vilka olika sätt finns att räkna ut antalet blommor på bilden, en elev 
sa jag räknar 1, 2, 3, 4, 5, 5 rader gånger 7 plus, två grupper här och så visar man på 
bilden vad man menar, 5 x 7 + 2 x 4. Och så en annan elev tänkte så här istället, 4 
gånger 7 såhär [visar på bilden] och plus 2 gånger 3 såhär och plus 3 gånger tre.” 
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//…….// ”Sen gick vi in och räknade 5 x 7 är 35, 35 + 2 är 37, 37 x 2 är 74, det 
blev något helt annat, ni förstår, vi kom in på 
prioriteringsreglerna”//…….//”Efter den diskussionen har eleverna lätt att gör 
uppgifterna [visar sida i läromedel] som handlar om prioriteringsreglerna. Hade vi 
inte gjort experimenterandet innan hade inte så många klarat dem”. 

”I matteboken finns en bild på ett hus i Lund, mina elever sa, kan vi inte åka till 
Lund? javisst sa jag och så går man in på eniro (fast D5 använder hitta.se) och kan 
strosa omkring på gatorna i Lund, och här [visar på bild] är huset vi såg i 
matteboken. Det är intressant, man kan hitta massor med geometriska 
uttrycksformer, och så här såg det ut när vi jobbat med det”//………..// 

  
”Ett annat sätt att introducera geometri är att resa till Italica i Spanien och se hur 
det ser ut idag [visar klipp från youtube], där, där är golvet vi ska gå in och titta 
på”//…………..//”Så här ser golvet ut:” 

 
”Frågan är här vilka geometriska figurer kan vi se, eleverna kan komma fram och 
rita, och efter ett tag har vi rektanglar, kvadrater, trianglar, romber, cirklar och så 
vidare.” 

”Det är väldigt lätt att diskutera olika elevlösningar när vi har 
dokumentkamera”//……….// ”Jag visar dem min metod som är 
såhär//……..//”Eleverna tyckte inte det var så bra, man kunde tro att det gick att 
använda basen 2 och höjden 4,5 och då blir det ju för högt. Då kunde vi resonera 
oss fram till att det finns ett gränsfall mellan 2 och 4,5 och det är ju när romben blir 
en kvadrat, 3 x 3” 

   

• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
 

Finns inga direkta kopplingar till teorier. 
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Sammanfattning och analys 
D5 pratar i huvudsak om lärande innehåll. Metoder och undervisningens upplägg berörs kort och 
aldrig utan koppling till lärande situationer med lärande innehåll. Innehållet motiveras inte utifrån 
teorier om lärande utan mest från egna slutsatser av egna och andras erfarenheter. Det som 
framhålls upprepade gånger är hur lätt det är att genom den interaktiva skrivtavlan låta elever se 
lärandeobjekt och lösningar på en mängd olika sätt och att det hela tiden leder fram till 
diskussioner.  

Det lärande innehållet kan ur ett variationsteoretiskt perspektiv ses som det av Runesson 
beskrivna exemplet där läraren låter elever erfara lärandeobjektet ur olika aspekter och målet är 
att eleven ska nå generella kunskaper om det aktuella lärandeobjektet. Redogörelserna för 
undervisningssituationen med beräkning av antalet blommor kan ses som ett exempel där 
eleverna fokuserar på lärobjektet (prioriteringsreglerna) och läraren kan vara lyhörd för vad 
eleverna fokuserar på. Något som enligt Runesson kan vara avgörande för vad eleverna kommer 
att lära sig. 

D5 förefaller ha en arbetsplats med uttalad strategi och god infrastruktur kring digitala hjälpmedel 
vilket i skolverkets redovisning (Skolverket 2009) anses vara en viktig faktor för lyckad förnyelse 
av IT – stödd pedagogik. D5 ger en bild av att ha ett övergripande pedagogiskt syfte med 
användning av digitala skrivtavlor, något som i brittiska undersökningar anses vara en 
framgångsfaktor. Vidare tar D5 tillvara på de möjligheterna till visualisering och matematiska 
samtal skolverket (2007) och Wyndhamn (2002) framhåller. Engström (2006) beskriver att IT i 
matematikundervisningen ställer krav på läraren genom att eleverna kan komma fram till resultat 
som läraren inte kunnat förbereda sig på. Beskrivningen av diskussionen kring konstruerandet av 
en romb kan vara ett exempel på hur D5 hanterar en sådan situation.  

Deltagare 6 (Förkortas D6) 

Berättar om bakgrunden till IT – inslagen i matematikundervisningen. Sökte tillsammans med en 
kollega pengar till att utvecklingspengar till matematik för en tidigare klass men fick det inte 
beviljat innan den slutade. Istället användes de beviljade medlen till nuvarande åk 1 som delas 
mellan D6 och en svenska/so – lärare. D6 är ensam om att utveckla IT i 
matematikundervisningen på sin skola men deltar i ett projekt som även innefattar andra skolor i 
närområdet. Att inte ha någon direkt att samarbeta med upplevdes till en början som svårt. ”Jag 
kände mig lätt panikslagen, jag visste inte vad jag skulle göra med matematikprojektet” Fick 
inspiration av kollegan som använde sig av materialet ”skriva sig till läsning” och försökte hitta 
något liknande till matematiken. ”Skriva sig till läsning” går bland annat ut på att eleverna inte ska 
skriva med penna och papper, bara på dator och D6 ville göra något liknande med matematik. 

Därefter berättar D6 hur matematiken behandlats från förskoleklass och framåt. Inför årskurs 1 
var målsättningen att eleverna inte skulle tycka att subtraktion är svårare än addition vilket ofta är 
fallet enligt D6:s erfarenhet. Fördelar med IT i matematikundervisningen är enligt D6 
effektiviteten och att elever fokuserar på det matematiska innehållet i uppgifterna, att eleverna 
pratar och diskuterar mer både i arbete två och två och i helklass med den interaktiva tavlan som 
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samlingspunkt. En annan fördel är att det blir mycket naturligare att se och upptäcka mönster 
och möjligheter till generaliseringar.  

Kategorisering av innehåll:  

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

”Det är utmärkt [med interaktiv skrivtavla] att kunna visa saker och fånga eleverna 
intresse” 

”Jag har gjort klickbara länkar i en notebook – fil (programvara) så att jag kan 
bestämma vilka program det använder” 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 
”Det är intressant att se hur de hittar system. Det här är en elev som gjort talpar till 
talet 5 och några veckor senare till talet 9. Man ser att hon systematiserat, om 3 och 
6 är 9 så är 6 och 3 också 9” 

              

”I det här programmet som övar talpar övar de otroligt mycket mer mot för om de 
jobbar med papper och penna” 

          

Övningsprogram talpar 

Det här är en uppgift jag gjort tidigare [med elever] med papper och penna men det 
blev mycket lättare med geogebra, man slipper problem med at hantera linjal och 
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penna//……..// om vi till exempel bildar talpar till nio, 8 och 1 blir 9, 7 och 2 blir 
9 och så vidare så får man ett fint mönster//…..// Jag har upptäckt att elever som 
har svårt att minnas de olika talpar kan få en aha – upplevelse när de ser mönstret” 

              

 

”Jag berättade om några sjörövare som kommit över en massa guldpengar som de 
grävde ned på en ö. Systemet var att utifrån ett koordinatsystem i geogebra grävde 
de ned lika mycket pengar som summan av x och y – koordinaterna// ………. 
//De fick i uppgift att visa var det fanns 6 guldpengar nedgrävda// …. //Och sen 
såg de att det blev en rät linje//…… // Sedan kom det andra sjörövare till ön som 
letade efter skatter. Eleverna fick tala om var de fiffiga letade och var de som inte 
var så fiffiga letade, problemlösning för små barn” 

 

 

• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 
 

Finns inga direkta kopplingar till teorier. 
 

Sammanfattning och analys 
D6 pratar i första hand om behandling av lärande innehåll. Några inslag av organisation kring 
undervisning kommer fram, till exempel att eleverna alltid jobbar två och två i syfte att 
uppmuntra att de pratar med varandra. Skolan där D6 arbetar förefaller inte ha någon uttalad IT 
– inriktning. D6 söker inspiration genom att medverka och driva projekt med medel utifrån. D6 
återkommer ofta till vikten av att prata om elevernas uppgifter och komma fram till 
generaliseringar och möjligheter för eleverna att hitta mönster och system. 

När D6 visar exempel från undervisningen är lärandeinnehållet centralt. De olika övningarna med 
talpar kan ses som exempel på hur eleverna genom undervisningen erfar variation och ser 
mönster och system som kan bidra till en generell förståelse. Genom att vara lyhörd för elevernas 
upplevelse av lärandeobjekt, som i exemplet med de elever som genom att se ett visuellt mönstret 
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i geogebra finner systemet i talpar, interagerar D6 med eleven och kan som Runesson beskriver 
simultant låta eleven erfara det som behövs för att nå förståelse.  

Både exemplet ovan och exemplet med skattkartan som lades in i geogebra visar en pedagogisk 
anpassning av en dynamisk programvara för lever i de lägre årskurserna. D6 beskriver syftet som 
att eleverna ska få möjligheter att uppleva och upptäcka samband och system något som enligt 
Engström är centralt vid användande av dynamiska program. Samtidigt ger inramningen av 
skattletande en medveten initiering till lärande vilket Engström menar blir lärarens roll vid 
användning av dynamiska program. 

I exemplet med programmet som övar eleverna i talpar visar D6 att genom att ersätta traditionell 
färdighetsövning i matematikboken uppnås en effektivisering. I tidigare undersökningar har 
datorn ifrågasatts om den verkligen ger fördelar och för att den själ tid för annat. D6 anser att 
datorn effektiviserar och ger mer tid till andra delar i verksamheten. 

Deltagare 7 (Förkortas D7) 

Berättar utifrån sitt övergipande ansvar för IT - utvecklingen i kommunen om en medveten 
satsning som inleddes 2006 i och med kritik från skolverket angående IT – verksamheten, både 
gällande teknisk nivå och brist på pedagogiska riktlinjer angående möjligheterna med ny teknik. 
Kommunen har sedan dess satsat på ”en till en” i årskurs 7 - 9 och ökad datortäthet i f – 6. För f 
– 6 har man satsat på interaktiva skrivtavlor medan klassrummen 7 – 9 i första hand utrustats 
med projektorer. D7framhåller att det är viktigt att även satsa på den pedagogiska anpassningen 
till IT vilket har skett genom individuella och gemensamma fortbildningsinsatser. D7 konstaterar 
att matematik är det teoretiska ämnet som använder datorer minst trots att det i läro- och 
kursplaner står uttalat att digitala hjälpmedel ska användas. D7 menar också att datorer rätt 
använda gör det lättare att nå samtliga mål för matematikämnet. Personalen i D7:s kommun har 
kommit olika långt i den pedagogiska omställning som ”en - till – en” satsningen innebär. 

Kategorisering av innehåll: 

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 

”För många är det är en stor allmänpedagogisk omställning innan vi kan gå in mer 
på matematikämnet” 

”Det finns lärare som spelar in genomgångar på film som de lägger ut” 

”Lärare använder bloggar gentemot sina elever” 

”Det finns försök att dokumentera elevernas lärare på alternativa sätt som att deras 
lösningar filmas eller spelas in på ljudfiler, elevernas kunskaper och lärande kan 
visas på flera sätt” 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
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”På f-6 använder vi datorn för att [barnen] formulera egna problem i form av 
räknesagor som sedan kan diskuteras och lösas genom matematiska resonemang, 
de ritar och illustrerar sina lösningar” 
 
”På f-6 har vi elektroniska skrivtavlor, de används för att konkretisera t.ex. 
talbegrepp, geometriska begrepp och så vidare, programvaran innehåller resurser 
som är bra för att konkretisera” 

 
• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer 

 
Inga direkta kopplingar till teorier 

 

Sammanfattning och analys 
D7 har ett kommunalt övergripande ansvar för IT – utvecklingen. Att den pedagogiska delen 
framhålls som lika viktig som den tekniska är i linje med Myndigheten för skolutvecklings 
slutsatser om att en förutsättning för en lyckad IT – utveckling i skolan förutsätter pedagogiska 
idéer. Att matematik är det ämne där datorn används minst stämmer överrens med skolverkets 
uppföljning av datoranvändning i skolan. Likson skolverket finner D7 det anmärkningsvärt då 
det finns delar i kursplanen som direkt uppmanar till användande av elektroniska hjälpmedel.  
 
D7 nämner vid ett flertal tillfällen organisatoriska och undervisningsmetodiska inslag.  I 
Skolverkets Redovisning av regeringsuppdrag framhålls vikten av en uttalad strategi från huvudman 
som viktig för en bred utveckling av IT inom skolan. Att D7 nämner ett flertal exempel som kan 
kopplas till metodik kan ha att göra med att ett övergripande ansvar ger en stor överblick.  
 
D7 framhåller möjligheter till konkretisering av lärandeinnehåll som möjligheter vid användande 
av elektronisk skrivtavla. Något som även de Brittiska underökningar skolverket hänvisar till gör. 
Exemplet med räknesagor som löses gemensamt underdiskussion kan ses som ett sätt att erfara 
variation av lärandeobjekt under förutsättning att läraren är som Runesson beskriver, fokuserad 
på de lärandeobjekt eleverna närmar sig. 
 
Deltagare 8 (Förkortas D8) 

D8 inleder med att visa hur innehållet kopplas till kursplanerna i matematik och fortsätter med att 
visa webbresurser som inte primärt är matematikresurser. Till exempel kan IKEA vara en 
utgångspunkt för matematikuppgifter. D8 ger exempel på hur matematik kan integreras med No 
genom att beräkna effekt på elektriska produkter. Vidare visar D8 olika exempel på inslag i 
verksamheten. 

Kategorisering av innehåll: 

• Kategori A: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan någon koppling till 
behandlingen av lärandets innehåll: 
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Inget som primärt riktar sig mot undervisningsmetoder 

• Kategori B: Deltagarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 
 

”Det här visar jag på smartboarden, en powerpoint som jag gjort utifrån 
matteboken, att göra det ogjorda ogjort [visar ett bildspel med en retorisk lösning 
på en ekvation] 

 
 

”Det här visar jag med geogebra, man tar tag i ena hörnet på triangeln och flyttar 
den hur som helst, eleverna ser att vinkelsumman hela tiden är 180 grader” 
 

 
 
”Här finns bra bilder om skala//……..// till slut kommer man fram till en sida 
som visar hur man gör” 
 

   
 

• Kategori C: Deltagarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer  
 

Inga direkta kopplingar till teorier 
 

Sammanfattning och analys 
På grund av tekniska problem med inspelningen är resultaten från D8 mer knapphändiga än 
övrigas. D8 berättar till största delen om hur olika aktiviteter syftar till lärande. Datorns och IT:s 
möjligheter till visualisering används i de exempel som visas, något som i engelska 
undersökningar är en fördel med IT i kombination med elektroniska skrivtavlor. Exemplet med 
triangeln kan tolkas som ett sätt att ge eleverna erfarenheter i form av variationen hos triangeln i 



36 

 

samband med att den alltid har vinkelsumman 180 grader. Marton beskriver det som viktigt för 
elevens förmåga till lärande att läraren gör det möjligt att se det som sak läras i olika situationer.  
Den retoriska framställningen av ekvationslösning kan tolkas som ett exempel på när läraren och 
elevens erfarenhetsvärld möts. Eleven kan med sina erfarenheter förstå lösningen och läraren kan 
införa den systematiska ekvationslösningen. Det kan liknas vid att som Tsui beskriver det, ett 
gemensamt utrymme för lärande skapas. 

Sammanfattning av resultat 
Här följer en sammanfattning av resultaten med utgångspunkt för undersökningens 
frågeställningar. 

Med avseende på den frågan, Vad får deltagande lärare att använda IT i matematikundervisningen, 
framträder de två huvudorsaker som några av skolverkets rapporter framhåller till att 
undervisning med IT-inslag utvecklas. Antingen finns en uttalad strategi från skolhuvudmannen 
eller också drivs utvecklingen på initiativ av enskilda individer eller grupper med stort intresse. 
Några av deltagare i denna undersökning ingår i skol- eller kommunbaserade utvecklingsprojekt 
medan andra har sökt och fått medel för att driva egna utvecklingsprojekt. Två deltagare har ett 
uttalat uppdrag att delta och utveckla nya IT-baserade undervisningsformer. Gemensamt för 
samtliga deltagare är en positiv syn på IT i undervisningen vilket var väntat med tanke på 
tekniken för urvalet. Att några deltagare på eget initiativ sökt och fått medel till att driva 
utvecklingsprojekt tyder på ett stort intresse för sitt yrke och undervisning. En faktor som 
förefaller gemensam är att samtliga deltagare har en syn på undervisningen där eleverna är aktiva 
och får möjligheter att undersöka, finna samband och uttrycka sig matematiskt.   

Den andra frågan, Vilka argument lyfter lärarna i undersökningsgruppen fram för att använda IT i 
matematikundervisningen, leder fram till argument som att IT effektiviserar färdighetsträningen - 
eleverna gör mer och är mer fokuserade, att IT ger möjligheter att samlas kring gemensamma 
matematiska diskussioner, IT ger möjligheter till variation och visualisering, att tillgången på 
lärresurser är stor och att läraren får större frihet att styra innehållet i undervisningen. Elevernas 
motivation anses öka med IT-inslag i matematiken. En deltagare menar att tillgången på 
matematiska spel får eleverna att träna matte i högre grad på fritiden. Ytterligare argument är att 
elever inte begränsas av motoriska svårigheter vilket kan vara fallet vid skrivning med penna och 
att virtuella möjligheter till laborationer gör det mycket enklare att ha sådana som inslag i 
undervisningen och det medför att det blir givande diskussioner och mer fokus på lärande.  

På vilket sätt hanterade då lärarna i undersökningsgruppen situationer som i forskningslitteratur 
beskrivits som problematisk? Kritik som framförts enligt forskningslitteraturen mot användande 
av datorn i undervisningen är att den är överskattad och själ tid från mer angelägna aktiviteter. 
Flera av deltagarna säger tvärtom att datorn ger en effektivisering av till exempel 
färdighetsträningen vilket ger mer tid över till andra aktiviteter. Ett exempel är att använda 
nätresurser för att öva klockslag vilket innebär att eleven gör fler övningar på kortare tid. 
Matematik har i flera undersökningar visat sig vara det ämne där datorer och IT används minst. 
En orsak skulle kunna vara att det traditionella sättet att undervisa i matematik innebär att läraren 
vet vilka uppgifter som ska lösas, hur de ska lösas och vad som blir svar. Att använda IT och 
datorer förutsätter enligt vissa undersökningar ett mer dynamiskt arbetssätt där eleverna ges 
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utrymme att komma fram till egna frågor, lösningar och svar. Läraren får då en ny roll som mer 
syftar på att initiera lärprocesser vilket i sin tur innebär att det kan uppstå frågor som läraren inte 
har svar på. Flera av deltagarna beskriver sådana situationer och ser dessa tillfällen mer som 
tillgångar och möjligheter att utveckla lärandet än som problematiskt. Ett exempel är när en av 
deltagarna visade hur en romb kan konstrueras och eleverna kom på att det fanns brister i 
resonemanget vilket ledde till fler insikter än vad deltagaren tänkt från början. Brittiska 
undersökningar visar att ju mer inbäddad en teknik är i pedagogiken desto mer förutsättningar 
finns för framgångsrikt användande. I denna undersökning nämner deltagarna inte den tekniska 
aspekten alls eller mycket kort, till exempel att ett det inte finns tid att sätta sig in i ett programs 
alla aspekter utan det får växa fram i samspel med elever. I de flesta fall framförs IT som ett 
verktyg att gemomföra pedagogiska idéer. 
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Diskussion 
Diskussionen förs med utgångspunkterna Vilken betydelse har synen på undervisning?, Har teorier någon 
roll i skolans IT-utveckling? och Framtiden. Inledningsvis diskuteras studiens resultat utifrån Marton 
och Tsuis beskrivningar av undervisning och avslutningsvis förs en metoddiskussion. 

Kategoriseringen enligt Gustavssons mall av det som deltagarna berättar om i sin undervisning 
tyder på att det ofta finns en medveten fokusering på lärandets innehåll. Utan att variationsteorin 
nämnts eller introducerats går det att hitta inslag i deltagarnas argumentation som stämmer väl in 
på det som variationsteorins förespråkare anser vara viktigt för läraren i undervisningssituationer. 
Till exempel nämns vikten av att förstå elevers missuppfattningar och därmed ökad förståelse för 
elevens generella lärande, datorns möjligheter att låta eleverna erfara variation och de ökade 
möjligheterna för eleverna att upptäcka generella mönster. 

Här följer en visualisering av min tolkning hur Marton et al. beskriver lärande och lärarens roll:  

• Eleven bör fokusera på det som ska läras och läraren både på det specifika som ska läras 
och elevens generella lärande.  

 

• Om både läraren och eleven fokuseras på det specifika som ska läras är det enligt Tsui 
inte säkert att eleven lär det som läraren avser. Uppstår till exempel när, som Engström 
beskriver, när läraren i förväg vet svaren på det som uppgifterna handlar om. Det svar 
som eleverna reproducerar blir kvittot på att de lärt sig. Ett exempel är då en lärare säger 
”Jag har ju gått igenom det 1000 gånger och ändå förstår han inte” 
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• Om läraren enbart fokuserar på det generella lärandet blir undervisningen ineffektiv. 
Enligt Runesson ett resultat av fokusering på lärarens metodologi och undervisningens 
akt som leder till beskrivningar av hur undervisningen är organiserad. Det som ska läras 
får mindre utrymme. 

 

 

• Enligt Marton och Tsui är lärarens uppgift att skapa ett gemensamt utrymme för lärande. 
Det skapas i ett samarbete mellan lärare och elev. Där möts lärarens och elevens 
erfarenhetsvärldar. Läraren kan initiera lärprocesser och säkerställa att eleven får 
möjligheter att uppleva och erfara variation som leder fram till förståelse. 

 

Vilken betydelse har synen på undervisning? 
Flera av deltagarna framhåller att användande av IT ger underlag för diksussioner kring och 
variation på lösningar av uppgifter. De skapar det gemensamma utrymmet  för lärande. För att en 
diskussion ska kunna uppstå måste både lärare och elever ha erfarenheter att bygga diskussionen 
på. Engström menar att ett undersökande arbetssätt ger läraren en roll att initiera och utvärdera 
processer istället för att förmedla faktakunskaper och låta eleverna genomföra färdighetsträning. 
Användning av IT ger ett kraftfullt verktyg att initiera lärandeprocesser vilket flera av deltagarna 
ger exempel på. Resultaten tyder även på att diskussionerna som uppstår används som 
utvärderingsinstrument av elevernas kunskaper, till exempel i fallet när elever jämförde olika 
uttryck för antal blommor. Genom att räkna ett av uttrycken på ett felaktigt sätt fick läraren 
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genom elevernas reaktion en bild av hur de tagit till sig de begrepp läraren avsåg att de skulle lära 
sig. Det kan också tolkas som att elever och lärare befann sig i ett gemensamt lärandeutrymme 
där elevernas och lärarens erfarenheter kunde samverka. 

En slutsats skulle kunna vara att lärare som söker det gemensamma utrymmet för lärande ser IT 
som en möjlighet att öka detta. Flera deltagare nämner det direkt, till exempel ”datorn ger mycket 
effektivare färdighetsträning så att det blir mer tid över till problemlösning och diskussioner”  
och exemplet med att snabbt ta in elevlösningar i datorn genom dokumentkamera istället för att 
kopiera eller skriva av på tavlan. Enligt Myndigheten för skolutveckling förefaller användande av 
IT ge eleverna en mer aktiv roll. Det innebär som Engström säger att frågor uppstår och läraren 
måste vara beredd på att handskas med situationer där inga direkta svar finns. Det kan ses som 
att elever och lärare i samverkan skapar ett större lärande utrymme. Lärare som trots yttre 
förutsättningar inte tar till sig möjligheterna  med IT är de som har en faktaförmedlande syn på 
undervisning där de reproducerade svaren är målet för undervisningen. Med ett sådant synsätt ser 
man inga fördelar med datorer och IT.  

De deltagare som har ett kommunalt ansvar för IT utvecklingen säger att matematik är det ämne 
som använder datorer minst vilket också nämns i skolverkets rapporter. Några av de övriga 
deltagarna uttrycker att de är ganska ensamma om att utnyttja IT i matematikundervsningen. 
Tidigare undersökningar visar att lärare efterlyser mer fortbildning både vad gäller det tekniska 
handhavandet och den pedagogiska tillämpningen. Britiska undersökningar säger att ju mer 
inbäddad tekniken är i det pedagogiska utövandet desto mer effektiv är den. Deltagarna berättar 
inte om sin undervisning ur ett tekniskt perspektiv. De nämner ganska sällan dator och IT 
överhuvudtaget utom i samband med de fördelar de tycker sig se att IT innebär. Slutsatsen skulle 
kunna vara att avgörande för om lärare ser fördelar med IT eller inte beror på vilken syn de har 
på lärande och undervisning. Inte på hur tekniskt insatta de är. Eftersom IT används mer flitigt i 
andra skolämnen måste man fråga sig vad i matematikämnets struktur och tradition gör att IT 
inte används på ett naturlig sätt. Det förefaller inte rimligt att det skulle bero på att 
matematiklärare i högre omfattning än andra lärarkategorier är ovilliga att ändra arbetssätt, 
matematiklärare är ju ofta även lärare i naturorienterande ämnen där datorn används mer, utan 
snarare på att ett traditionellt arbetssätt i matematik, där läraren är den som förmedlar uppgifter 
och frågor som hon redan vet svaret på, ger mindre utrymme för IT än i till exempel 
naturorienterande ämnen där motsvarande arbetssätt bland annat innefattar en större mängd 
fakta som lämpar sig väl att inhämta via IT. Denna undersökning ger inte svar på dessa 
påståenden men det vore intressant att undersöka hur synen på lärande och undervisning 
påverkar användande av IT i olika skolämnen. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 
IT i matematikundervisningen behandlas i utbildningen av matematiklärare och i fortbildningar 
under lärarlyftet. De flesta utbildningar idag innebär en hel del kommunikation via lärplattformar 
och liknande men hur är det med den IT – stödda pedagogiken? En försiktig spekulation är att 
det inte är särskilt förekommande med medveten utbildning vad gäller IT i 
matematikundervisning utan de experter som finns är sådana som förekommer i denna 
undersökning, utanför de officiella förteckningarna. 
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Har teorier om lärande någon roll i skolans IT-utveckling? 
Under 1900-talet tycks gapet mellan forskning och undervisning ökat. Enligt Carlgren och 
Marton kan det ha berott på de studier av lärares metoder som genomfördes på 70- och 80-talen. 
Dessa ansågs som meningslösa och bidrog till lärares misstänksamhet mot forskning. Ett resultat 
av denna undersökning är att endast en deltagare tar upp teoretiska argument för IT i 
matematikundervisningen. Min uppfattning är inte att det beror på misstänksamhet mot 
forskning utan snarare att traditionen i läraryrket säger att man i första hand ska lita på sin egen 
och andras erfarenhet. Läraryrket är i sig problembaserat och en framgångsrik lärare är ofta bra 
på att analysera och utvärdera sin egen verksamhet. Enligt Söderlund har införandet av IT i 
skolan gått långsamt och en anledning som lyfts fram från lärarhåll är bristen på 
kompetensutveckling av den pedagogiska tillämpningen. Det skulle kunna vara ett samband att 
lärare är benägna att i första hand lita till egen och andras erfarenheter utan att koppla dem till 
teorier om lärande. Det uppstår inga generella argument som går att samlas kring. Redan i början 
av 1900-talet ansåg John Dewey att klyftan mellan teori och praktik måste minska. 
Lärarutbildningar har på senare tid visst innehåll av veteskapligt arbete i form av självständiga 
undersökningar. Det skulle vara intressant att undersöka hur dessa inslag i lärarutbildningen tar 
sig i uttryck hos de färdigutbildade lärarna i deras vardagliga arbete. Enligt Karin Rönnerman 
måste framgångsrik forskning om lärande utgå från de verksamma lärarnas frågor. Deltagarna i 
denna undersökning uttrycker ett stort antal frågor och påståenden som skulle kunna vara 
underlag för forskning. Några exempel är de egna anpassningarna från ”Att skriva sig till läsning” 
till ”Att skriva sig till räkning”, elever som har svårt att förstå skrivna matematiska begrepp får en 
”aha-upplevelse” när de ser ett visuellt mönster som ett resultat av en matematisk övning, elever 
som slipper hantera papper, penna och linjal och istället gör färdighetsträning på datorn lär sig 
effektivare och så vidare. En möjlighet med mötesformen i Adobe connect skulle kunna vara att 
utan geografiska begränsningar ge forskarstöd till grupper som vill utveckla sin undervisning. Jag 
ser i detta möjligheter att behandla frågor som direkt intresserar de verksamma lärarna och 
därigenom borde vara intressanta ur forskningsperspektiv. Enligt Scherp handlar skolutveckling 
om att nå en fördjupad förståelse för uppdraget genom dialog. I en sådan dialog bör det som 
Rönnerman beskriver bli naturligt att distansera sig från verksamheten och knyta an till teorier 
om lärande. Därmed minskar klyftan mellan teori och praktik.  
 
En slutsats skulle kunna vara att utvecklingen av IT i matematik stämmer väl överrens med den 
problematik tidigare undersökningar beskriver kring skolutveckling i allmänhet. En parallell med 
Gustavssons konstaterande att lärare samverkar mer kring organisationen av verksamheten än i 
behandlingen av lärande innehåll är diskussionerna kring hur dator och IT ska få utrymme i 
undervisningen istället för hur de ska bidra till lärande. Några deltagare i denna undersökning 
ingår i en av skolledningen initierad satsning på IT. En försiktig jämförelse mellan dem och de 
deltagare som driver utveckling utifrån eget intresse är att de tidigare har större stöd i att 
kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten och därigenom få en gemensam kollegial 
grund för utvecklande dialoger och diskussioner medan de senare i kollegiala diskussioner 
tenderar att hamna i argumentering för eller emot IT och datorer. I argumentationen för 
användande av IT i matematikundervisningen finns inga avgörande skillnader mellan de som 
ingår i av arbetsgivaren initierade utvecklingsprojekt eller de som utvecklar sin undervisning på 
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egen hand och/eller i frivilligt deltagande i diverse projekt och nätverk. Den deltagare som 
kopplar lärandet till teorier arbetar på en skola med bred satsning på IT och de samarbetar med 
en högskola i kompetensutvecklingsfrågor. Det kan vara en anledning till att det fanns aktuella 
teorier att koppla till. Deltagarna i denna undersökning är valda utifrån deras intresse för IT i 
matematikundervisningen. En intressant aspekt att undersöka skulle kunna vara hur den samlade 
inställningen till IT i matematikundervisning utvecklas på en skola där alla lärare får i uppdrag att 
utveckla nya IT-baserade former för undervisning. Enligt Skolverket är avsaknaden av en 
övergripande strategi för IT i undervisningen negativ för utvecklingen. De deltagare i denna 
undersökning som ingår i samlade insatser uttrycker det som positivt och stimulerande.  

Framtiden 
De flesta av deltagarnas framställningar och beskrivningar faller väl inom ramen för bakgrundens 
forskning kring matematikämnets didaktik. Ett undersökande elevaktivt arbetssätt förordas och 
deltagarna visar en medvetenhet för lärande och vad som ska läras. Det går i flera fall att tolka 
användandet av IT och datorer som ett verktyg att skapa gemensamma pedagogiska utrymmen 
enligt Tsuis beskrivning. Man kanske kan säga att formerna för undervisning ligger i framkant för 
den pedagogiska utvecklingen inom matematikämnet. Däremot verkar det som om 
undervisningens lokalitet är den traditionella, inom klassrummets fyra väggar. Även om vissa 
aktiviteter som t.ex. filmning och utövande av utmanande spel med matematikinnehåll sker på 
annat håll är huvudarenan det traditionella klassrummet, om än med otraditionell möblering och 
god förekomst på datorer.  
 
IT är på många sätt en företeelse som suddar ut gränser. En gräns som kanske är svår att forcera 
är den som gäller för lärande och finns rent fysiskt i form av skolan som institution. Lärande 
finns naturligtvis även utanför skolan men det finns en gräns mellan skolans lärande och det fria 
vardagliga lärandet. Införandet av IT gör att skolans lärande inte längre sitter fast i böcker och 
lärare utan har fritt spelrum varhelst man behöver det i form av bloggar, wikis, personliga 
lärplattformar och så vidare. Om dagens IT-inslag medför en debatt om lärarens roll i lärandet, 
vad skulle inte en utveckling där lärandet inte längre är lokaliserat till skolan och flyter ihop med 
det vardagliga fria lärandet innebära? 
 
För matematikämnet som ofta beskrivits som det med skolan mest förknippade ämnet borde en 
sådan utveckling vara en enorm utmaning. Då kanske matematiken för fler skulle bli det kraftfulla 
verktyg för beskrivning av omvärlden det är avsett för.   

Metoddiskussion  
I en liten undersökning som denna, 8 deltagare som bytt erfarenheter i sammanlagt 6 timmar, 
måste resultaten tolkas och presenteras i relation till tidigare kunskaper inom området samt som 
underlag för fortsatt forskning. I och med att syftet inte handlat om att komma fram till 
avgörande slutsatser inom området har urvalet av deltagare kunnat styras mot sådana som har 
stort intresse av och i praktiken använder IT som verktyg i matematikundervisningen. Denna 
grupp har då kunnat representera exempel på lärare som har argument för IT i 
matematikundervisningen där tidigare studier och rapporter kunnat berätta om problematik kring 
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datorer och IT i skolan. Enligt skolverket (2009) finns inga heltäckande studier över hur IT 
används i undervisningen och att stora skillnader mellan skolor föreligger. En faktor som nämns 
är förekomsten av så kallade ”eldsjälar” som utifrån eget intresse driver utvecklingen eller om de 
enskilda skolorna har en uttalad strategi. Därav tillvägagångssättet vid urvalet av deltagare, 
sökning i skolverkets databas för beviljade projekt, sökande på internet efter personliga spår i 
form av bloggar och deltagande i sociala medier och tips utifrån personlig kännedom. Styrkan i 
urvalet, att det genererar deltagare som verkligen har argument för IT i matematikundervisningen, 
är samtidigt en svaghet då det inte är särskilt representativt. I viss mån har ett ensidigt urval 
undvikits genom att ha flera utgångspunkter för en första kontakt. Emellertid ger urvalet 
möjlighet till för undersökningens syfte relevanta resultat. 
 
Mötesformen i Adobe connect är för mig väl bekant men ny för de flesta av deltagarna. Den är 
testad i ett tidigare pilotprojekt med lärare utan tidigare erfarenheter av Adobe connect med gott 
resultat. De deltagande lärarna i det projektet ansåg möten i Adobe connect som fullgott 
alternativ till andra mötesformer. Fördelar som framkom var effektivitet och fokusering på 
innehåll. Det som ansågs som negativt var att tekniken inte kändes helt tillförlitlig. Under de fyra 
träffarna har det tekniskt fungerat i stort sett bra utom vid sista tillfället. Några problem uppstod 
men inget som var avgörande för resultatet. Modellen med erfarenhetsutbyte gjorde projektet 
mer intressant för deltagarna jämfört med om det genomförts med till exempel enskilda 
intervjuer. Vid ett sådant förfaringssätt hade det varit lättare att styra mot resultat som var 
relevanta för frågeställningarna men å andra sidan hade andra intressanta reslutat kanske inte 
kommit fram. Det intressanta i mötena var hur deltagarna exemplifierade och argumenterade för 
sin egen undervisning och det faller sig naturligare i en större grupp jämfört med i en 
intervjusituation.     
 
I en liten kvalitativ undersökning är analysen och tolkningen kritisk. Även om materialet är 
inspelat och kan avlyssnas flera gånger för ordagrann återgivning finns utrymme för tolkning. 
Användningen av ett variationsteoretiskt perspektiv som verktyg har medfört att fokus har 
hamnat på förekomsten eller brist på förekomst av behandling av lärande objekt enligt Marton 
med flera. Kategoriseringen enligt Gustavssons modell har dels varit ett stöd i att särskilja sådant 
som handlar om lärande objekt och inte, dels gett en möjlighet att se olika sätt att argumentera 
för behandlingen av lärandeobjekt.  
 
Avsikten att tolka resultaten i ett variationsteoretiskt perspektiv har inte varit uttalad för 
deltagarna. Om den varit det skulle resultaten kunnat bli annorlunda och kanske lättare att spegla 
i bakgrundskällorna men då hade inte deltagarnas egna argument för IT i 
matematikundervisningen blivit lika uttalade vilket var en del av undersökningens syfte. Jag har 
inte påverkat deltagarna i någon högre grad utan deltagit som åhörare och ställt frågor när jag 
upplevt något som otydligt. Återigen skulle jag kunnat styra mer vad innehållet skulle handla om 
och därmed fått resultat som mer kunnat leda mot frågeställningarna. Nackdelen hade varit att 
deltagarna till viss del inte använt sina egna argument utan istället tolkat vad jag ville att de skulle 
svara. De deltagare som inte var först med att berätta om sin undervisning kan ha påverkats av 
hur de som varit före argumenterat för sina IT inslag. 
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I detta arbete har ett antal positiva respektive negativa aspekter vad gäller IT-användning i 
matematikundervisningen lyfts fram och diskuterats. Lärarna pekar bland annat på de positiva 
effekter, till exempel att elever blir mer motiverade och att förutsättningarna för ett undersökande 
arbetssätt ökar, som gjorde att de inledningsvis började använda IT i matematikundervisningen. 
Lärarna lyfte fram användande av IT i matematikundervisningen som positiva verktyg för att 
berika undervisningen till exempel genom att eleverna ges större möjligheter att samarbeta och 
jämföra varandras lösningar. Därigenom blir det naturligt att föra matematiska resonemang och 
att läraren får större möjligheter att styra undervisningen mot det som läraren avser att eleverna 
ska lära sig. Samtidigt beskrev de också hur de hanterar ett antal enligt tidigare undersökningar 
problematiska faktorer, till exempel att användande av IT i undervisningen ställer krav på ett 
förändrat arbetssätt och att användande av datorer inte alltid är naturligt för elever och lärare i 
matematikämnet. Min förhoppning är att detta arbete kan utgöra en pusselbit för att bättre förstå 
de förtjänster och problem som finns knutet till dagens IT-användning i 
matematikundervisningen. Min förhoppning är också att detta arbete kan bidra till att IT-
användning i matematikämnet på sikt kan bli ett mer naturligt inslag i undervisningen för 
huvuddelen av lärarkåren. 
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Bilaga 1 

Exempel på vy i Adobe connect© 
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Bilaga 2 

Hej! 
 
Intresset att delta i den planerade gruppen för erfarenhetsutbyte 
kring matematikundervisning med ny teknik har varit stort. Jag är 
glad att du vill delta och hoppas att det går att hitta tider som 
passar dig. Vi planerar för möten vecka 10, 12, 14 o 15. Jag vill 
att du meddelar vilka tider du kan dessa veckor. 
 
Mötena kommer att ske via internet i Adobe Connect. Du behöver ett 
headset med hörlurar och mikrofon, webbkamera och en bra 
uppkoppling. Om du inte har använt Adobe Connect tidigare ger jag 
instruktioner och möjlighet att prova innan första mötet. 
 
Deltagandet i dessa Connectgrupper innebär att du får ta del av 
andra lärares erfarenheter och synpunkter kring användande av ny 
teknik i matematikundervisningen. Det finns möjligheter för oss att 
fortsatta med möten efter dessa första fyra träffar, det kan vara 
samma deltagare eller i nya konstellationer. 
Upplägget för mötena är att 2 - 3 deltagare presenterar exempel på 
aktiviteter i sin undervisning och vilka mål i kursplanen 
aktiviteten syftar mot. I anslutning till presentationen förs en 
dialog om vilka fördelar användandet av ny teknik innebär i den 
presenterade aktiviteten. 
 
Mötena kommer att spelas in och om du samtycker så tänker jag 
använda data till en magisteruppsats. Du kan när du vill säga ifrån 
att jag inte får använda det vi samtalar om och jag kommer inte att 
sprida materialet till någon annan, det ska enbart användas i 
forskningssyfte, det betyder också att alla personer blir 
anonymiserade. 
 
Under hösten kommer Högskolan Dalarna att genomföra en serie 
inspirationsföreläsningar och seminarier, detta är en del av den 
nationella Matematiksatsningen. Om du har intresse och vill finns 
det möjlighet för oss att erbjuda dig att föreläsa för verksamma 
lärare och studenter. Till dem som blir engagerade som föreläsare 
eller seminarieledare utgår då ersättning för resa, boende och 
föreläsningsarvode/seminariearvode. 
Jag ser fram emot ett givande erfarenhetsutbyte och framtida 
samarbetsprojekt. 
 
Med vänlig hälsning 
Jan Olsson 
Högskolan Dalarna 
023 778027 
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