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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur elever använder det 
matematiska innehållet i olika digitala verktyg. För att få svar på detta har 
observationer och enkätundersökningar gjorts. Resultaten har analyserats med 
utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där användningar av digitala verktyg kan 
vara ersättande, förstärkande och transformerande. Resultaten visar att digitala 
verktyg kan vara ersättande i vissa avseenden och förstärkande eller 
transformerande i andra.  

 

Nyckelord: digitala verktyg, matematik med IT, matematiskt lärande, elever och 
digital teknik. 

  



 

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING ............................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND ........................................................................................................... 2 
2.1. DIGITAL KOMPETENS OCH DIGITALA VERKTYG ..................................................................... 2 
2.2. MATEMATIK MED DIGITALA VERKTYG ............................................................................... 2 
2.3. KLASSIFICERING AV DIGITALA VERKTYG .............................................................................. 3 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................. 5 

4. TEORI .................................................................................................................... 5 
4.1. DATORER SOM KOGNITIVT VERKTYG ................................................................................. 5 
4.2. TRE KATEGORIER AV DIGITALA VERKTYG ............................................................................ 6 
4.3. THE RAT FRAMEWORK .................................................................................................. 6 

5. METOD .................................................................................................................. 8 
5.1. METODVAL .................................................................................................................. 8 

5.1.1. Urval.................................................................................................................. 8 
5.1.2. Observationsundersökning ............................................................................... 8 
5.1.3. Enkätundersökning ........................................................................................... 9 
5.1.4. Matematiskt innehåll i aktuella digitala verktyg ............................................ 10 
5.1.5. Val av digitala verktyg med matematiskt innehåll ......................................... 10 
5.1.6. Genomförande ................................................................................................ 11 
5.1.7. Analysmetod ................................................................................................... 11 

5.2. ETIK .......................................................................................................................... 12 
5.3. VALIDITET OCH RELIABILITET ......................................................................................... 13 

6. RESULTAT .............................................................................................................13 
6.1. MATEMATISKT INNEHÅLL I DE AKTUELLA DIGITALA VERKTYGEN............................................ 13 
6.2. HUR ARBETAR ELEVER MED DET MATEMATISKA INNEHÅLLET I DIGITALA VERKTYG ................... 15 
6.3. HUR UPPFATTAR ELEVER DET MATEMATISKA INNEHÅLLET I DIGITALA VERKTYG ....................... 16 

7. DISKUSSION .........................................................................................................17 
7.1. METODDISKUSSION ..................................................................................................... 17 
7.2. RESULTATDISKUSSION .................................................................................................. 18 

7.2.1. Undervisningsmetoder .................................................................................... 18 
7.2.2. Elevers inlärningsprocesser ............................................................................. 18 
7.2.3. Lärandemål ..................................................................................................... 19 
7.2.4. Diskussionssammanfattning ........................................................................... 19 

8. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ...................................20 

REFERENSER & BILAGOR ...........................................................................................21 



 1 

1. Inledning 
Digitala verktyg används allt mer i svenska skolor. I Skolverkets rapport IT-
användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket 2016a) står att ”eleverna 
använder…IT oftare både till olika skoluppgifter och på lektionerna” (sid 4). 
Elevernas användning av IT under lektionstid har ökat i alla ämnen jämfört med 
tidigare mätningar och för grundskoleeleverna gäller detta i synnerhet för elever i 
årskurs 7–9. Även om användandet ökat generellt är det fortfarande relativt ovanligt 
att eleverna använder IT på matematiklektionerna (Skolverket 2016a, sid 4-5). 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2017a) finns följande formulering om att 
skolan ska ansvara för att varje elev ”kan använda såväl digitala som andra verktyg 
och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 
skapande, kommunikation och lärande” (sid 14). I matematikämnet kommer 
ytterligare krav ställas på undervisande lärare när elever ska ”ges möjlighet att 
använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problem-
ställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och 
tolka data” (Skolverket 2017b, sid 22). 

Skolans ansvarsområde inbegriper bland annat att lära elever använda digitala 
verktyg och använda dessa på många olika sätt. Denna uppgift faller huvudsakligen 
på lärare och annan pedagogisk personal på skolorna och gäller samtliga ämnen. 
För att ge lärarna möjlighet att utföra detta uppdrag krävs kompetensutveckling och 
enligt Skolverket (2016a, sid 42) upplever var tredje lärare ett behov av kompetens-
utveckling i grundläggande datorkunskap. I samma rapport står det att inom 
området pedagogiska verktyg och pedagogiska hjälpmedel uppger mer än hälften 
av grundskollärarna ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling 
(sid 69). Ett sätt för matematiklärare att få denna kompetensutveckling inom 
området pedagogiska verktyg tillgodosedd är att delta i något av Skolverkets olika 
matematiklyft där det bland annat finns en modul som behandlar digitala teknik i 
matematikundervisningen (Skolverket 2016b). 

Ett annat grundläggande villkor för att eleverna ska ges möjlighet att använda 
digitala verktyg är att det finns tekniska förutsättningar, som datorer och olika typer 
av läsplattor, tillgängliga. Dessa tekniska förutsättningar har många kommuner 
(Fleischer 2013, sid 32; Framtidens lärare – är här och nu 2017) i Sverige 
tillgodosett genom olika typer av ”1 till 1”-lösningar där eleverna har en egen dator 
eller läsplatta och detta är enligt Skolverket (2016a) en av anledningarna till att IT 
används oftare på lektionerna (sid 75). När de tekniska förutsättningarna finns och 
eleverna börjar använda digitala verktyg oftare även på matematiklektionerna 
menar Hillerman och Säljö (2014) att dessa verktyg kan underlätta lärandet i 
matematik och att även kan öka möjligheterna för eleven att tillgodogöra sig 
matematiska begrepp och matematiskt tänkande (sid 96).  

För att kunna göra ett bra val av digitala verktyg behöver läraren, utöver ämnes-
kunskaper och pedagogiska kunskaper, kunskaper om digitala verktyg (Mishra & 
Koehler 2006, sid 1025). Då det finns många olika digitala verktyg behöver läraren 
kunna utvärdera och bedöma om det digitala verktyget är lämpligt för det 
pedagogiska mål denne har (Doering, Hughes och Huffman 2003). Ger det digitala 
verktyget förutsättningar för eleven att utveckla sitt matematiska lärande? Kommer 
verktyget ge läraren möjlighet att genomföra de förändringar som denne önskar? I 
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detta arbete vill författaren undersöka några olika typer av digitala verktyg som 
finns till matematiklärarens förfogande och på vilket sätt eleverna använder det 
matematiska innehållet i dessa verktyg.  

2. Bakgrund 
Nedan definieras vad författaren menar med digitalt verktyg. Även kommer 
betydelsen av matematiska begrepp i digitala verktyg med matematiskt innehåll 
belysas. En genomgång av tre analysverktyg som finns tillgängliga för att läraren 
ska kunna göra val av digitala verktyg beskrivs. 

2.1. Digital kompetens och digitala verktyg 

Dagens elever är uppvuxna med digitala teknologier (Hillman och Säljö 2014, sid 
96) och de är väl bekanta med mobiltelefoner, datorer och surfplattor. I ett 
delbetänkande från Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) definieras digital 
kompetens: ”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen 
med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 
utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (sid 16). Skolverket (2017a) skriver att 
”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala 
verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling” (sid 14–15).  

När man i skolan pratar om digitala verktyg kan det vara en fysisk enhet, en dator, 
surfplatta eller smart telefon. Det kan även vara ett program, en app eller en 
webbaserad tjänst. Digitala verktyg inom matematiken kan vara miniräknare, 
grafräknare och datorer med programvara. Digitala verktyg kan göra abstrakta 
fenomen visuella och konkreta, till exempel genom att visualisera ett geometriskt 
objekt både två- och tredimensionellt i en datorsimulering. De kan också hantera 
stora mängder data eller med hjälp av modeller ta fram prognoser (Skolverket 
2017b, sid 22). Fortsättningsvis i arbetet kommer begreppet digitalt verktyg 
användas för ett program, en app eller en webbaserad tjänst. 

2.2. Matematik med digitala verktyg 

Eleverna i årskurs 7–9 använder digitala verktyg oftare i matematik nu än tidigare. 
Trots det är användandet av dessa verktyg i matematik betydligt lägre än i andra 
ämnen, som SO och svenska (Skolverket 2016a, sid 5). När skolverket reviderade 
läroplanen var det för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 
kompetens (Skolverket 2017a, sid 2). I syftesdelen av kursplanen för matematik i 
grundskolan står att ”eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 
kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna 
undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för 
att presentera och tolka data” (Skolverket 2017a, sid 56). För årskurs 7–9 finns i det 
centrala innehållet beskrivet att digitala verktyg ska kunna användas vid beräkning 
av tal i bråk- och decimalform, vid avbildning och konstruktion av geometriska 
objekt och när tabeller, diagram och grafer ska konstrueras och tolkas (sid 60–61). 
I och med denna nya skrivning ökar kravet på läraren att använda digitala verktyg i 
matematikundervisningen. Forskning visar också att användandet av digital teknik 
i matematikundervisningen ger en viss förbättring av elevernas resultat (Cheung 
och Slavin 2013, sid 88). Samma konstaterande gör Hillerman och Säljö (2014, sid 
96). 
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I en norsk studie (ARK&APP 2015) undersöktes sambandet mellan engagemang 
och möjlighet till lärande. De studerade eleverna delades i två grupper. Den ena 
gruppen jobbade med en matematik-app på iPad och den andra gruppen med ett 
matteprogram på dator. De som jobbade med appen kom igång snabbare och både 
lärare och elever upplevde appen som mer engagerande än de som använde 
programmet på dator. För- och eftertester visade dock att de som använt 
programmet på datorn hade lärt sig mer. En förklaring kan vara att appen saknade 
de gängse matematiska begreppen och att eleverna i mindre grad använde ett 
matematiskt språk när de diskuterade uppgifterna i appen. Detta kan visa att det är 
av stor vikt att matematiska verktyg använder det matematiska språk som eleven är 
vana att använda och att ökad inspiration och engagemang inte alltid leder till större 
måluppfyllelse (ARK&APP 2014, sid 7). 

2.3. Klassificering av digitala verktyg 

Det finns många olika typer av digitala verktyg och när en lärare ska välja digitalt 
verktyg ska det pedagogiska innehållet i undervisningen styra valet av programvara. 
Risken finns annars att det är tekniken som bestämmer innehållet (Attard och 
Northcote 2011, sid 29). Det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon 
reglering eller granskning av digitala verktyg (Skolverket 2016, sid 1). För lärare 
finns det ett stort utbud av programvaror och webtjänster som alla lovar förbättrade 
resultat för eleverna. Hur ska läraren veta vilka digitala verktyg som är värda att 
satsa på? Forskning i USA har visat att lärare, trots ett stort utbud av digitala 
verktyg, hade svårt att veta vilka verktyg som kunde implementeras effektivt i 
undervisningen och att de hade ett stort behov av ett teoretiskt ramverk där läraren 
systematisk kunde utvärdera det digitala verktyget (Doering, Hughes och Huffman 
2003, sid 343). 

Ett alternativ för att utvärdera digitala verktyg finns i en av Skolverkets (2016b) 
moduler inom matematiklyftet. Där beskrivs tre olika analysverktyg och dessa 
fokuserar på olika dimensioner av digitala verktygs användbarhet och därmed även 
vilken betydelse verktyget har för eleven ur ett lär-perspektiv. Även möjligheten att 
påverka hur verktyget används och om undervisningen kan förändras beskrivs. 
Dessa tre olika analysverktygen presenteras nedan. 

Analysverktyg 1: Instruktiv – Manipulativ – Kreativ  

Detta analysverktyg har sin grund i en studie gjord av Highfield och Goodwin 
(2013). De undersökte innehåll och design av de mest nedladdade apparna till iPad 
i USA, Storbritannien och Australien under 3 år. Dessa analyserades sedan bland 
annat utifrån pedagogisk design och kategoriserades som instruktiva, manipulativa 
och kreativa (Highfield & Goodwin 2013, sid 380). 

Instruktiva programvaror är verktyg där innehållet är hårt styrt. En fråga har endast 
ett svar och detta krävs för att kunna gå vidare. När denna typ av digitala verktyg 
används i matematikundervisningen är det oftast färdighetsträning inom olika 
matematiska områden som dominerar, till exempel träna multiplikations-tabellen. 
Eleven beräknar en multiplikation och måste svara rätt för att kunna fortsätta. I 
kursplanen för matematik (Skolverket 2017a, sid 57) står att eleven bland annat ska 
utveckla sin förmåga att lösa rutinuppgifter och den förmågan kan tränas med denna 
typ av digitalt verktyg (Skolverket 2016b, sid 7).  
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Manipulativa programvaror ger användare något större frihet att inom de ramar som 
finns i verktyget utforska och experimentera. I denna typ av verktyg räcker det 
oftast inte med att ge ett svar utan användaren måste reflektera över olika 
möjligheter och strategier. Som exempel kan nämnas uppgifter där eleven ska räkna 
ut omkretsen av en kvadrat när arean är given. Denna uppgift går att lösa på olika 
sätt och elevens angreppssätt påverkar fortsättningen av lösningen. I termer av 
förmågor (Skolverket 2017a, sid 57) kan denna typ av verktyg utöver att utveckla 
förmågan att lösa rutinuppgifter även utveckla problemlösningsförmågan 
(Skolverket 2016b, sid 7). 

Kreativa programvaror har en öppen design där användaren själv skapar innehållet, 
exempelvis dynamiska geometriska program. I uppgiften ovan med kvadratens 
omkrets och area skulle eleven med denna typ av program ha möjlighet att rita olika 
kvadrater och utforska samband mellan area och omkrets av en kvadrat. Andra 
gånger finns inga förutbestämda uppgifter som ska göras och därför finns inga rätta 
svar. Dessa verktyg ställer höga krav på användaren eftersom det krävs egna 
lösningar och resonemang för att skapa innehållet. Detta verktyg kan på samma sätt 
som manipulativa programvaror tänkas leda till utveckling av problemlösnings-
förmågan (Skolverket 2016b, sid 7). 

Analysverktyg 2: Klassifikation – Inramning  
Detta analysverktyg utgår från Bernsteins (2000) begrepp klassifikation och 
inramning. Begreppet klassifikation beskriver hur tydligt verktyget är inriktat på ett 
visst undervisningsinnehåll. Om ett verktyg har en stark klassifikation betyder det 
att det är tydligt inriktat på ett ämne eller ett specifikt centralt innehåll. Om ett 
verktyg har en svag klassifikation kan det användas i olika ämnen eller beröra flera 
centrala innehåll. Begreppet inramning beskriver frihetsgraden inom verktyget. I ett 
verktyg med stark inramning är innehållet hårt styrt och användaren är hänvisad till 
verktygets ramar. En svag inramning innehåller en större grad av frihet och 
användaren kan själv välja hur och vad som ska göras (Skolverket 2016b, sid 4-5). 

Analysverktyg 3: Ersättning – Förstärkning – Transformering  
Ersättning innebär, enligt Hughes, Thomas & Scharber (2006), att man med en 
programvara gör som man tidigare gjort utan tillgång till digitala verktyg. 
Ersättning ger ingen förändring av det matematiska innehållet utan det är endast 
verktyget som ändras, digitalt istället för penna och papper. Förstärkning innebär 
att man har samma matematiska innehåll som tidigare men verktyget ger andra eller 
större möjligheter till lärande, till exempel att använda grafräknare, där grafer lätt 
kan ändras, istället för att rita grafer för hand där nya grafer måste ritas för att se en 
förändring. Transformering innebär att lärandet kan ske på andra sätt, till exempel 
genom öppna uppgifter (Skolverket 2015, sid 3), som möjliggör att elever kan 
utveckla en djupare matematisk förståelse jämfört med om innehållet presenterats 
utan digitala verktyg (Skolverket 2016b, sid 6). Detta verktyg kommer mer 
ingående förklaras i teoriavsnittet och kommer ligga till grund för arbetets att 
klassificera digitala verktyg. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever uppfattar och använder det 
matematiska innehållet i olika digitala verktyg. Detta undersöks med följande 
frågeställningar: 

• Vilket matematiskt innehåll finns i de aktuella digitala verktygen? 
• Hur arbetar elever med det matematiska innehållet i dessa digitala verktyg? 
• Hur uppfattar elever det matematiska innehållet i dessa digitala verktyg? 

4. Teori 
När klassificeringen av de digitala verktygen ska göras kommer arbetet i första hand 
utgå från ovan nämnda analysverktyg 3 – ersättning, förstärkning, transformering 
(Skolverket 2016b, sid 6). Detta analysverktyg har inte digitala verktyg i ämnet 
matematik i fokus utan gäller för alla ämnen. Senare i arbetet kommer digitala 
verktyg med matematiskt innehåll presenteras och där visas också hur dessa verktyg 
klassificeras.  

4.1. Datorer som kognitivt verktyg 

När Pea (1985) på mitten av 1980-talet forskade om datorer och hur de kunde 
användas i skolan var datorer som allmänt arbetsredskap relativt nytt. Allmänt 
ansågs datorer kunna ändra på hur effektivt vi kan utföra de vanliga uppgifter som 
vi utfört innan datorerna kom, att datorn kan förstärka eller utöka vår förmåga att 
utföra dessa uppgifter men inte att dessa uppgifter ändras. Samma uppgifter, fast 
snabbare. Pea delade inte denna uppfattning. Han ansåg att datorn hade potential att 
förändra sättet vi arbetar genom att omorganisera vår mentala förmåga, inte bara 
förstärka den.  

Pea (1985) tar sin utgångspunkt i att intelligens inte bara är hjärnans kapacitet utan 
han anser att intelligens är en kombination av mentala strukturer och de redskap 
samtiden gett. Han kallar dessa redskap kognitiva verktyg. Ett kognitivt verktyg kan 
vara vilket redskap som helst som kan göra så att de mentala gränser som finns 
överträffas. Till exempel minnesfunktionen utökas när skrivna anteckningar kan 
användas för att minnas. Det skrivna språket är ett av två viktiga historiska 
kognitiva verktyg. Det andra är hur matematik skrivs, speciellt algebra och 
beräkningsalgoritmer (Pea 1985). Det skrivna språket ses som en mental 
förstärkare.  

Pea (1985) menar dock att om man stannar vid förstärkningstanken missas den 
möjliga transformering av intellektet som kan ske med rätt kognitiva verktyg. Tänk 
bonden som får plogen som verktyg. Inte bara hastigheten på arbetet ökar, själva 
arbetet transformeras från att använda händerna till att använda ett verktyg. Om 
datorn ses som ett kognitivt verktyg, datorn som kan spara stora mängder data och 
kan utföra matematiska operationer blixtsnabbt, ser man att den har alla 
förutsättningar att transformera mentala tankemönster (Pea 1985). 
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4.2. Tre kategorier av digitala verktyg 

Hughes (2000) tar i sin doktorsavhandling avstamp dels i Mitras (1998) forskning 
om hur datorn användes på ett universitet när varje student fick en egen bärbar dator, 
dels i Woods (1998) undersökning hur datorteknik används för grundläggande läs- 
och språkundervisning. Mitra (1998) undersökte hur elever och lärare använde 
datorerna och beskriver att datoranvändandet var målet och inte ett medel att nå 
målet (sid 283). Wood (1998) betraktade tre faktorer när hon undersökte övningar 
i läsning och skrivande. De tre kategorierna var: traditionella läs- och 
skrivövningar, förbättrade läs- och skrivövningar med datorstöd och transformerade 
läs- och skrivövningar med hjälp av datorteknik. Wood konstaterar att genom att 
beakta innehållsmässiga faktorer, som hur det pedagogiska innehållet presenterades 
och hur eleverna arbetade, och inte bara vilken teknik läraren använder får man en 
bredare beskrivning av användandet och implementeringen av digital teknik i en 
skolmiljö (Wood 1998). 

Med detta som grund och med Peas (1985) tankar om datorn som kognitivt verktyg 
definierade Hughes (2000) tre tänkta kategorier: teknik som ersätter, teknik som 
förstärker och teknik som transformerar. Då dessa tekniker inte handlar om vilket 
digitalt verktyg som används utan på vilket sätt detta digitala verktyg används ville 
hon vid kategoriserandet beakta tre dimensioner i skolmiljön: 
undervisningsmetoder, elevers inlärningsprocesser och lärandemål, med olika 
underdimensioner, se tabell: 

Tabell: Olika dimensioner (med underdimensioner) vid analys och kategorisering av digitala verktyg 

När ett verktyg klassificerades ansåg Hughes (2000) att det räckte med att en av 
dimensionerna klassades högre (förstärkning eller transformering) för att verktyget 
skulle klassas som förstärkande eller transformerande även om de andra två 
dimensionerna klassades lägre. Dessa forskningsresultat ligger till grund för The 
RAT Framework (Hughes, Thomas & Scharber 2006) som hon utvecklar 
tillsammans med Thomas och Scharber och som beskrivs nedan. 

4.3. The RAT Framework 

Forskning gjord av Doering, Hughes och Huffman (2003) visade att lärare hade ett 
behov av att kunna utvärdera och bedöma integreringen av digitala verktyg i sin 
undervisning. Med grund i detta utvecklades The RAT Framework (Hughes, 
Thomas & Scharber 2006) där RAT står för: Technology as Replacement, 
Technology as Amplification och Technology as Transformation som på svenska 
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kan översättas till: teknik som ersätter, teknik som förstärker och teknik som 
transformerar. Nedan kommer en mer omfattande beskrivning av de olika 
kategorierna. 

Ersättningskategorin innehåller digitala verktyg som endast ersätter befintliga 
mekaniska metoder. Inga förändringar i undervisningsmetoder, elevers 
inlärningsprocesser eller lärandemål sker. En redan fungerande lektionsplanering 
används och endast hur eleven skriver, räknar eller liknande ändras från analogt till 
digitalt. Exempelvis om lektionens mål är att eleverna ska lära sig 
multiplikationstabellen och detta har tidigare gjorts med penna och eleven har fyllt 
i rätt svar på ett papper efter varje multiplikationstal, görs detta istället med hjälp 
av ett digitalt verktyg. Inget av upplägg, innehåll, hur eleven lär sig eller målet med 
lektionen har förändrats. Endast sättet man skriver uppgiftens svar har ändrats. 
(Hughes, Thomas & Scharber 2006). Dock kan elevens motivation öka genom att 
arbeta med ett digitalt verktyg jämfört med analoga verktyg (De Witte & Rogge 
2014). 

Förstärkningskategorin fokuserar på verktyg som förstärker redan använda 
undervisningsmetoder, inlärningsprocesser eller lärandemål. Pea (1985) beskriver 
hur digitala verktyg kan förstärka det vi redan gör: ”Datorer tros allmänt kunna 
ändra hur effektivt vi utför vanliga uppgifter, förstärker eller utvecklar våra 
förmågor, utan att ändra på den egentliga uppgiften” (sid 168). En alternativ 
förklaring kan vara att digitala verktyg i förstärkningskategorin ”hjälper oss göra 
det vi alltid gjort (men göra det bättre)” (Reinking 1997, sid 636). Som ett exempel 
kan användandet av ett ordbehandlingsprogram för att skriva en berättelse först ses 
som ett annat sätt att skriva text och verktyget klassificeras till ersättningskategorin. 
Läraren kan dock använda ordbehandlingsprogrammet till att skriva 
lektionsplaneringar istället för att skriva dessa för hand. Det medför att i händelse 
av att vilja använda samma planering igen med lite modifiering inte behöva skriva 
om hela planeringen. Denna skillnad i lärarens förberedelse och dennes utvärdering 
av att använda detta digitala verktyg gör att verktyget klassificeras som teknik som 
förstärker trots att det inte påverkade elevernas lärprocess eller lärandemålen 
(Hughes, Thomas & Scharber 2006). 

Transformationskategorin involverar digitala hjälpmedel som transformerar 
någon av de tre dimensionerna undervisningsmetod, elevers inlärningsprocess och 
lärandemål. Pea (1985) tänker sig transformation som förändring av elevers 
lärmetoder, som att ”både innehåll i och de kognitiva processerna kring mänsklig 
problemlösning” (s 170) kommer att bli omstrukturerade eller omorganiserade. 
Denna typ av omorganisation innehåller förändringar i att det mentala arbetet 
ändras eller utökas, att antalet variabler tillhörande de mentala processerna utökas, 
att verktyget ändrar organisationen där det använts, att nya möjligheter till 
förändrade former och sätt till lärande genom problemlösning som inte är möjliga i 
traditionell undervisning utvecklas. De transformerande digitala verktygen:  

förbättrar processen att föra tankar till kommunicerbara uttryck på ett så markant sätt 
att, när verktyget är begripligt och regelbundet använt, känner användaren ett 
handikapp om det inte finns tillgängligt då det har öppnat nya möjligheter till tanke och 
handling (Pea, 1985, sid 175).  
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Som ett exempel kan uppgiften för eleverna vara att förklara om det finns ett samband 
mellan de olika koefficienterna till en andragradsfunktion och den tillhörande grafen genom 
att använda ett avancerat algebra- och grafprogram.  

5. Metod 
Här redogörs för metoden som använts i detta arbete. Även de etiska aspekterna 
som uppkommit under arbetet beskrivs. Validitet och reliabilitet kommenteras 
också. 

5.1. Metodval 

För att ta reda på hur elever använder det matematiska innehållet i olika digitala 
verktyg valde författaren att genomföra observations- och enkätundersökningar. 
Detta för att eleverna med säkerhet skulle veta att de var anonyma när de svarade 
och därigenom få en större svarsfrekvens. Utöver dessa undersökningar gjordes en 
genomgång av matematikinnehållet i de digitala verktyg som användes i 
undersökningarna. 

När observationerna och enkätundersökningarna genomfördes gjordes dessa endast 
utifrån vissa av underdimensionerna som Hughes (2000) definierade. Detta dels för 
att antalet observationsaspekter inte skulle bli för stort och dels för att antalet frågor 
i enkätundersökningen inte skulle bli så många att eleverna inte orkade svara seriöst 
på alla. De underdimensioner som ansågs vara intressanta för detta arbete var: 
bedömning av elever, uppgifter att räkna eller utföra, mental process, motivation 
och kunskap att läras eller tillämpas. Underdimensionen bedömning av elever 
ingick inte i observationsundersökningen. 

5.1.1. Urval 
Valet av skola och urvalet av elever utgick från behovet att eleven har en egen dator 
så att de tekniska förutsättningarna fanns att genomföra undersökningarna. Dessa 
krav på förutsättningar gjorde att valet av skola gjordes bland de som tidigare var 
kända av författaren då denne visste att de tekniska förutsättningarna fanns. Detta 
urval kallas bekvämlighetsurval (Trost 2010, sid 140). Trost menar att detta kan ses 
som ett urval som är omedvetet. Det finns även en risk att man väljer skola och 
pedagog utan att överväga varför detta urval har gjorts. Trots detta har sättet att göra 
urvalet av skola varit till fördel för arbetet då det var enkelt att komma i kontakt 
med pedagoger och deras elever. Efter kontakt med pedagoger fick författaren 
möjlighet att informera vårdnadshavare om studien på ett föräldramöte där även 
informationsbrev med samtyckesdel (bilaga 1) delades ut. Detta krävs då eleverna 
är under 15 år. 

5.1.2. Observationsundersökning 
När man observerar och använder observationer som metod kan man studera vad 
som händer när det händer. De individer som observeras behöver inte komma ihåg 
vad som hände (Patel och Davidsson 2011, sid 91). Det finns olika sätt att 
genomföra observationer, bland annat strukturerade och ostrukturerade 
observationer. De strukturerade observationerna förutsätter att det som ska 
observeras är givet och att man, på förhand, kan förstå vilka situationer och 
beteenden som kommer uppstå. Man använder ofta ett observationsprotokoll där 



 9 

man registrerar händelser. De ostrukturerade observationerna används när man vill 
undersöka mer allmänt och man vill då registrera så mycket som möjligt av det som 
sker (Patel och Davidsson 2011, sid 93, sid 97). I denna studie valdes en 
strukturerad observationsmetod eftersom författaren endast var intresserad av hur 
eleverna använde det matematiska innehållet i det digitala verktyget i relation till 
de tre sätten att klassificera verktygen som ersättande, förstärkande eller 
transformerande som behandlas i teoriavsnittet. Observationen dokumenterades på 
ett observationsprotokoll (bilaga 2). 

Som observatör kan man anta olika förhållningssätt. Man kan vara deltagande och 
icke deltagande (Patel och Davidsson 2011, sid 98). Utöver detta kan observatören 
vara känd eller okänd. Som deltagande observatör är man en del i gruppen och 
agerar på samma sätt som övriga deltagare i gruppen. Som icke deltagande 
observatör är man inte delaktig i skeendet utan har ett ”utanförskap”. Om 
observatören är känd är övriga i gruppen medvetna om den roll observatören har 
och som okänd observatör vet inte de som observeras att de observeras. Om den 
icke deltagande observatören är okänd kan det innebära praktiska problem med var 
denne rent fysiskt ska befinna sig för att inte synas av de som ska observeras. De 
praktiska problemen kan lösas med hjälp av en kamera eller en spegel där ena sidan 
enbart är ett fönster. Ofta är detta en omöjlighet och observatören får helt enkelt 
vara känd (Patel och Davidsson 2011, sid 101). När observationerna genomfördes 
antog undersökaren en icke deltagande roll men eleverna visste att undersökaren 
gjorde observationer.  

5.1.3. Enkätundersökning 
När enkäten skapades ville författaren få en bred bild av hur eleverna uppfattade 
det matematiska innehållet och hur verktyget kunde användas i samband med 
matematikundervisningen. När man avser att utföra en undersökning med hjälp av 
enkät finns det aspekter att fundera över. Ska enkäten vara anonym? Är den 
konfidentiell eller inte? Vid en anonym enkät finns ingen möjlighet att veta vem 
som svarat eller inte. Om den är konfidentiell har man möjlighet att se vem som 
svarat för att på så sätt kunna påminna den som inte svarat att göra det (Patel och 
Davidsson 2011, sid 74). I detta arbete valdes en anonym enkät. Detta för att 
eleverna skulle känna sig helt säkra på att ingen skulle kunna utläsa vad en viss elev 
hade svarat. 

Vid konstruktion av enkät måste graden av standardisering och strukturering 
bestämmas. Standardisering beskriver hur lika varje intervjuperson ska svara på 
frågor avseende ordning på frågor och frågeformulering. I en enkät ska alla svara 
på samma frågor i samma ordning. Det innebär att en enkät är helt standardiserad. 
Frågor med fasta svarsalternativ är helt strukturerade, öppna frågor, till exempel 
”vad anser du…” har låg grad av strukturering (Patel och Davidsson 2011, sid 79). 
I den enkät som användes i denna undersökning svarade eleverna på frågorna i 
samma ordning vilket innebar att enkäten var helt standardiserat. Enkäten hade hög 
grad av strukturering då endast två frågor var av öppen karaktär och där hade 
eleverna möjlighet att själva skriva personliga åsikter. Frågorna har kopplingar till 
de tre dimensioner som Hughes (2000) valde att använda vid kategoriseringen. I 
dimensionen undervisningsmetoder frågades eleverna om de uppfattade att det 
digitala verktyget kunde användas vid bedömning. I dimensionen elevers 
inlärningsprocesser kopplades frågorna till underdimensionerna uppgift, mental 
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process och motivation. Underdimensionen kunskap att läras eller tillämpas i 
dimensionen lärandemål kopplades också till enkäten. Utöver detta fanns frågor av 
allmän karaktär som berörde användarvänligheten vilket i sig är intressant men inte 
relevant för detta arbete och dessa redovisas inte i arbetet. Enkätundersökningen 
finns i bilaga 3. 

5.1.4. Matematiskt innehåll i aktuella digitala verktyg 
För att kunna relatera det matematiska innehållet i digitala verktyg till de 
observationer och enkätundersökningar som gjorts kommer en genomgång av det 
matematiska innehållet i de digitala verktyg som använts utföras. Som tidigare 
nämnts så har Skolverket i den reviderade kursplanen (Skolverket 2017a) 
förtydligat skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Vid 
undersökningen av det matematiska innehållet i de aktuella digitala verktygen har 
författaren utgått från den reviderade kursplanen med fokus på centralt innehåll (sid 
80–81) och de förmågor som ska kunna utvecklas i ämnet matematik (sid 57). 

5.1.5. Val av digitala verktyg med matematiskt innehåll 
När valet av digitala verktyg som skulle användas i undersökningen skulle göras 
önskade författaren hitta verktyg som hade en variation i hur de olika verktygen 
presenterade det matematiska innehållet. Det fanns också önskemål från den 
utvalda skolan att undersöka vissa verktyg och dessa önskemål överensstämde med 
den stora variation i hur innehållet användes som preciserats av författaren. 
Skärmbilder (bilaga 4) av varje verktyg finns som bilagor och är delvis retuscherade 
för att elevernas identitet inte ska kunna utläsas. 

Verktyg 1 är uppbyggd med en bank av matematiska uppgifter som användande 
lärare kan använda. Läraren kan med hjälp av dessa uppgifter tillverka prov och 
diagnoser som sedan sparas i verktyget. Läraren kan också använda något av de, av 
andra lärare, redan konstruerade prov och diagnoser. Dessa prov och diagnoser kan 
användas analogt via utskrift eller digitalt direkt på elevernas enheter. Eleverna har 
även möjlighet att använda verktyget utanför dessa prov och diagnoser. I samband 
med att läraren skapar klasser med tillhörande elever anger denne även vilket 
läromedel klassen använder. När sedan eleven väljer uppgifter och nivå (E-C-A) 
finns sidhänvisningar till läroboken där eleven kan läsa teori. När eleven räknar 
uppgifter från verktyget skriver denne in svaret och verktyget visar vad som är 
acceptabla svar. Eleven bedömer sin metod och sitt svar mot verktygets svar. Vid 
korrekt lösning markerar eleven detta i verktyget och allt eftersom växer en bild 
över elevens kunskaper fram i elevens matris. Denna matris är synlig för både elev 
och lärare och bägge kan därför följa kunskapsutvecklingen. Skärmbilden för detta 
verktyg visar lärarvyn över en elevs kunskapsutveckling. Detta verktyg kallas 
fortsättningsvis ”matrisverktyget”. 

Verktyg 2 är ett verktyg med tydligt fokus på algebra och geometri. Det går att med 
förproducerade animationer och egenskapade enkla visuella konstruktioner påvisa 
samband inom algebra och geometri. Läraren kan utgå från algebraiska samband 
och skapa grafer som visar dessa samband. När sedan dessa samband vid 
presentationen förändras ändras de tillhörande graferna och relationen mellan 
samband och graf kan påvisas. Läraren kan även skapa ett antal geometriska figurer 
inför lektionen vilket innebär att tiden att rita figurer försvinner och varje figur är 
ur ett estetiskt perspektiv perfekta vilket sällan sker när dessa ska ritas med fysiska 
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verktyg som finns i klassrummen. Dessa figurer kan sedan förändras för att till 
exempel påvisa areasambandet mellan parallellogram och rektangel. Möjligheten 
att i realtid förändra samband och geometriska figurer kan underlätta elevers 
möjlighet till lärande. Skärmbilden visar en pågående animation som visar hur arean 
på en parallellogram beräknas genom att omkonstruera denna till en rektangel. 
Detta verktyg kommer att benämnas ”animationsverktyget”. 

I verktyg 3 finns ett stort antal nivåer med olika matematiskt innehåll som alla 
innehåller ett antal uppgifter utifrån detta innehåll. Om man klarar alla uppgifterna 
får man en medalj och med tillräckligt stort antal intjänade medaljer kan man låsa 
upp nya nivåer. Det finns många olika svårighetsgrader och eleven kan själv välja 
nivå. Om eleven är kopplad till en klass kan läraren följa eleven och se vilka nivåer 
eleven klarat men till skillnad från matrisverktyget kan inte kunskapsutvecklingen 
belysas på samma tydliga sätt. Verktyget är stora delar byggt så att färdighetsträning 
enkelt kan utföras och verktyget rättar automatiskt varje uppgift som utförs där 
endast ett svar är rätt. Detta kan underlätta för läraren som på ett enkelt sätt kan 
kontrollera om eleven behärskar multiplikationstabellen eller kan beräkna arean på 
en cirkel. Skärmbilden visar ett antal av nivåer och där eleven erhållit en 
bronsmedalj på nivån geometri. Författaren kommer att referera till ”nivåverktyget” 
när det är detta verktyg som avses. 

5.1.6. Genomförande 
I samråd med undervisande lärande bestämdes tre lektionstillfällen där ett av de tre 
digitala verktygen presenterades vid varje tillfälle. Innan det digitala verktyget 
presenterades informerades eleverna om att deltagandet var frivilligt och att alla 
svar var anonyma. Därefter introducerades det matematiska innehållet i det digitala 
verktyget, först genom att författaren beskrev verktyget och sedan fick eleverna 
information hur de fick åtkomst till verktyget. I de fall där en inloggning behövdes 
hade dessa skapats innan lektionen och gavs till eleverna med hjälp av projektorn 
som fanns i klassrummet. 

Eleverna arbetade sedan med verktyget under valfri tid under lektionstillfället och 
de elever som valt att delta i undersökningen erbjöds svara på en internetsbaserad 
enkät när de arbetat klart. Under tiden eleverna arbetade med verktyget utfördes 
observationer av hur eleverna arbetade med det matematiska innehållet och 
iakttagelserna registrerades på observationsprotokollet. 

5.1.7. Analysmetod 
Vid analys av observationer och enkätundersökning har The RAT Framework 
(Hughes, Thomas & Scharber 2006) och de kategorier som presenterats i ramverket 
använts tillsammans med de dimensioner och underdimensioner som Huges (2000) 
valde att använda vid kategoriserandet av digitala verktyg.  

När observationerna skulle analyseras valde författaren en kvalitativ ansats. 
Författaren var inte intresserad av antalet elever som utförde en viss uppgift utan 
om vissa användningar av verktyget kunde observeras hos eleverna. Det som 
observerades var huruvida eleverna använde det matematiska innehållet på ett 
ersättande, förstärkande eller transformerande sätt (Hughes, Thomas & Scharber 
2006). I resultatet presenteras om dessa användningar av verktyget kunde 
observeras och om det var ett fåtal eller flertalet elever som använde det 
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matematiska innehållet i verktyget på något av dessa sätt. 

Även enkätundersökningen analyserades utifrån ett kvalitativt perspektiv då antalet 
svarande var litet. Författaren är också mer intresserad av uppfattningar än fixa 
procentvärden. Frågorna i enkäten är kopplade till de underdimensionerna som 
Hughes (2000) definierat. Dessa underdimensioner är: bedömning av elever, 
uppgift, mental process, motivation och kunskap att läras eller tillämpas och 
resultaten kommer presenteras i formuleringar som ”majoriteten”, ”flertalet”, 
”övervägande del”. Detta kommer ge en bild hur eleverna uppfattade det 
matematiska innehållet i de digitala verktygen. 

Vid genomgången av det matematiska innehållet i de aktuella digitala verktygen 
valde författaren att objektivt undersöka innehållet i relation till det centrala 
innehållet och förmågorna för matematik som står skrivet i läroplanen (Skolverket 
2017a, sid 80–81). Utifrån varje centralt innehåll undersöktes verktygen för att se 
om detta fanns presenterat. På samma sätt undersöktes om det fanns uppgifter i 
verktyget som möjliggjorde att de matematiska förmågorna kunde utvecklas. 

5.2. Etik 

Detta arbete följer de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) gett ut. Dessa 
principer är: 

Informationskravet som innebär att den som forskar ska upplysa de som deltar i 
studien vad studiens syfte är och vilken uppgift de deltagande har. Information ska 
även ges att deltagandet är frivilligt och att den deltagande när som helst, utan att 
ange orsak, kan avbryta sitt deltagande. Denna information gavs till vårdnadshavare 
vid föräldramötet i samband med att informationsbrevet (se bilaga 1) delades ut till 
de närvarande. Till de vårdnadshavare som inte närvarade på mötet skickades detta 
informationsbrev med tillhörande medgivandeblankett med eleven hem och 
återlämnades till undervisande lärare efter påskrift. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke, alltså fråga om 
deltagaren vill medverka i undersökningen. Om deltagarna är under 15 år, eller på 
annat sätt inte myndiga, ska samtycke även inhämtas från vårdnadshavare. Detta 
samtycke inhämtades skriftligt med hjälp av samtyckesblanketten. 

Konfidentialitetskravet innehåller riktlinjer för hur anonymiteten ska garanteras för 
deltagarna. All data som insamlas ska förvaras så att ingen utomstående ska kunna 
komma åt denna. Detta skedde i studien genom att all data som samlades in via 
enkätundersökningen sparas i undersökarens molntjänst. För att komma åt denna 
information krävs lösenord. Observationerna hade inte fokus på eleverna utan på 
hur eleverna arbetade med det matematiska innehållet i de olika digitala verktygen. 
Detta gjorde att ingen personlig information om eleverna samlades in. Ingen 
information om vilken skola eller klass finns med i arbetet så anonymiteten kan 
garanteras. 

Nyttjandekravet beskriver hur uppgifter om deltagarna som samlats in i 
forskningssyfte inte får användas för annat är forskningsändamål. Detta fick 
vårdnadshavare information om i informationsbrevet. 
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5.3. Validitet och reliabilitet 

I validitetsbegreppet ingår frågan huruvida undersökningen mäter det den avser 
mäta. Då observationer och enkäter används som undersökningsmetoder kan det, 
om samma resultat från dessa undersökningarna framkommer, sägas att vi ha en 
hög validitet (Patel och Davidsson 2011, sid 103). Reliabilitet innehåller frågan om 
en undersökning med samma metoder men med en annan undersökare kan ge 
samma resultat vid ett annat tillfälle. Då enkäterna mäter vad eleverna anser kan 
detta ha förändrats då eleven kan ha ändrat uppfattning när denne arbetat mer med 
digitala verktyg. Även observatörens undersökningsteknik kan ha påverkat 
resultatet då olika undersökare kan uppfatta skeenden olika (Patel och Davidsson 
2011, sid 104). 

6. Resultat 
Efter analys av observations- och enkätundersökningarna samt genomgången av de 
digitala verktygen kommer det i detta avsnitt presenteras hur olika digitala verktyg 
med matematiskt innehåll kan användas och uppfattas av elever. Först redovisas 
genomgången av det matematiska innehållet i de aktuella digitala verktygen. 
Därefter presenteras hur elever arbetar med det matematiska innehållet i dessa 
digitala verktyg och till sist presenteras hur eleverna uppfattar det matematiska 
innehållet i dessa digitala verktyg.  

6.1. Matematiskt innehåll i de aktuella digitala verktygen 

Med utgångspunkt i kursplanen för matematik (Skolverket 2017a) har en 
genomgång av det matematiska innehållet i de aktuella digitala verktygen gjorts. 

Nedan redovisas vilka av de centrala innehållen som är möjliga att arbeta med i de 
aktuella digitala verktygen och vilka av de fem förmågor som bör kunna utvecklas 
med hjälp av det matematiska innehållet.  

Det centrala innehållet i matematik för årskurs 7–9 är: 

• Taluppfattning och tals användning 
• Algebra 
• Geometri 
• Sannolikhetslära och statistik 
• Samband och förändring 
• Problemlösning 

I matrisverktyget finns möjlighet att arbeta med de centrala innehåll som 
motsvarande matematikböcker erbjuder då verktyget återspeglar innehållet i 
matematikboken. Sett över hela högstadiet arbetar eleverna med alla ovanstående 
centrala innehåll, dock kanske inte alla varje år. 

Animationsverktyget erbjuder användaren att arbeta med algebra, geometri, 
sannolikhetslära och statistik samt samband och förändring. I algebra finns 
möjlighet att arbeta med bland annat ekvationslösning med reella och komplexa 
rötter och parentesmultiplikation. I geometri finns bland annat dynamiska 
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animationer i 2-D och i 3-D tillgängliga. Verktyget innehåller sannolikhetslära och 
statistik på en avancerad nivå med bland annat olika fördelningskurvor och chi-två-
test och denna höga nivå är allt för avancerad för högstadiet. Vid arbete med 
samband och förändring finns bland annat möjlighet att visa olika funktioner med 
motsvarade grafer. 

Samtliga centrala innehåll utom problemlösning finns återgivet i nivåverktyget. I 
samband och förändring erbjuds inga uppgifter att rita grafer. Däremot finns 
uppgifter där eleven ska ange rätt samband till en given graf. Detta verktyg erbjuder 
mest färdighetsträning med många uppgifter som liknar varandra.  

De fem förmågorna i matematik för grundskolan är  

• Problemlösningsförmåga 
• Begreppsförmåga 
• Metodförmåga 
• Resonemangsförmåga 
• Kommunikationsförmåga 

Problemlösningsförmågan kan i matrisverktyget 
utvecklas till exempel genom att digitalt lösa uppgifter i 
geometri liknande denna och därefter bedöma sin 
lösning jämfört med den lösning som presenteras i 
verktyget. Även i de andra centrala innehållen finns 
möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan i 
matrisverktyget. I animationsverktyget finns inga givna uppgifter där 
problemlösningsförmågan kan utvecklas och i nivåverktyget finns inte 
problemlösning med över huvud taget.  

Begreppsförmågan går att utveckla i alla verktyg. I matrisverktyget exempelvis 
genom uppgifter liknande: ”hur stor del av figuren är skuggad, svara i bråkform”. I 
animationsverktyget kan begreppsförmågan till exempel utvecklas genom att 
undersöka hur parenteser multipliceras med varandra eller se att rötterna till en 
andragradsekvation är samma som x-koordinaterna till motsvarande grafs 
skärningspunkter med x-axeln. I nivåverktyget kan denna förmåga till exempel 
tränas genom att eleven utför en nivå med frågor där de ska sätta ut rätt tecken 
mellan två uttryck liknande: ”39+19 (> eller < eller =) 69”.  

Metodförmågan kan utvecklas i matrisverktyget på många olika sätt då många av 
uppgifterna innehåller någon typ av beräkning. I animationsverktyget kan 
metodförmågan exempelvis utvecklas genom att beräkna arena på en 
egenkonstruerad geometrisk figur och i nivåverktyget genom att lösa uppgifter 
liknande den ovan (39+19 (> eller < eller =) 69) där eleven måste ha rätt metod 
för att genomföra beräkningarna.  

Resonemangsförmågan kan utvecklas i matrisverktyget genom att till exempel 
använda en digital diagnos där frågan ”Hur många tal finns det mellan 1 och 2? 
Motivera ditt svar” finns med. I de andra två verktygen finns inte några inbyggda 
funktioner som tränar resonemangsförmågan.  
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Kommunikationsförmågan är svår att utveckla enbart genom att använda de digitala 
verktyg som arbetet undersöker. För att utveckla kommunikationsförmågan 
behöver någon typ av muntlig eller skriftlig kommunikation ske och den kan ske i 
samtal mellan elever analogt eller digitalt. 

6.2. Hur arbetar elever med det matematiska innehållet i digitala 
verktyg 

Observationernas huvudfokus var att observera om eleverna använde det 
matematiska innehållet inom underdimensionerna: uppgift, mental process, 
motivation och kunskap att läras eller tillämpas (Hughes 2000) och i kategorierna 
teknik som ersätter, teknik som förstärker och teknik som transformerar (Hughes, 
Thomas & Scharber 2006). 

När eleverna arbetade med matematikinnehållet i matrisverktyget kunde det 
observeras att eleverna arbetade med samma typ av uppgifter som de arbetar med i 
matematikboken. Till exempel arbetade elever med areabestämning av rektanglar 
och parallellogram och det är samma matematiska innehåll som räknas med analoga 
metoder och det betyder att verktyget kan klassas som ersättande i 
underdimensionen uppgift. När eleverna arbetade med dessa geometriuppgifter och 
bedömde sina egna lösningar visade elevernas matris vilka uppgifter som gjorts och 
hur väl de gjorts. Denna möjlighet att visuellt se sin kunskapsutveckling kan ge en 
förstärkning i underdimensionen mental process då eleven ser på vilka typer av 
uppgifter som denne behöver öva mer. Under observationen av hur eleverna 
arbetade med matrisverktyget kunde ingen förändring av motivationen observeras 
vilket innebär att verktyget klassas som ersättande i underdimensionen motivation. 
I underdimensionen kunskap att läras eller tillämpas observerades ingen förändring 
då det är samma centrala innehåll som ska läras.  

I animationsverktyget finns inte några specifika uppgifter att räkna utan uppgiften 
var att utforska dels de geometriska förproducerade animationerna och dels, om de 
önskade, själva verktyget. Då animationerna inte går att göra utan verktyget kan 
detta sägas vara en förstärkande teknik i underdimensionen uppgift att räkna eller 
utföra. För de elever som endast observerade animationerna sker ingen förändring 
i den mentala processen. Observationen visade dock att ett fåtal elever började 
utforska detta verktyg på egen hand och för dessa kan det digitala verktyget 
klassificeras som förstärkande eller transformerande i underdimensionen mental 
process. I underdimensionen motivation kunde man initialt inte se att det 
matematiska innehållet i verktygen gav någon förändring jämfört med utan dessa. 
De elever som valde att på egen hand utforska animationsverktyget gjorde det 
utifrån en ökad motivation så för dessa kan verktyget klassas som förstärkande i 
underdimensionen motivation. Inom underdimensionen kunskap att läras eller 
tillämpas ser man till viss del en förändring. Det är samma centralt innehåll som 
ska läras men innehållet kan visas på ett annat sätt i animationsverktyget. 

Vid observationerna av elevernas arbete med nivåverktyget kunde konstateras att 
eleverna arbetade med samma sorts uppgifter som utan verktyget. De flesta eleverna 
arbetade med det centrala innehållet taluppfattning och tals användning där de 
utförde beräkningar med negativa tal. Dessa beräkningar kunde ha gjorts utan 
verktyget och därför klassas det som ersättande i underdimensionen uppgift. Det 
var svårt att observera någon förändring i underdimensionen mental process vilket 
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därför klassas som ersättande. Initialt observerades ingen förändring i elevernas 
motivation men efter en stunds arbete började allt fler elever interagera med 
klasskamrater och observatören uppfattade att detta berodde på en ökad motivation 
att använda det matematiska innehållet. Det gav också möjlighet för eleverna att 
utveckla sin resonemangsförmåga när de diskuterade olika sätt att beräkna uppgifter 
med negativa tal. Detta innebär att verktyget, för dessa elever, klassas som 
förstärkande i underdimensionen motivation. På samma sätt som i de andra 
verktygen är det samma centralt innehåll som ska läras vilket innebär att även 
nivåverktyget klassas som ersättande i underdimensionen kunskap att läras eller 
tillämpas. 

6.3. Hur uppfattar elever det matematiska innehållet i digitala 
verktyg 

Svaren i enkäten har analyserats utifrån underdimensionerna bedömning av elever, 
uppgifter, mental process, motivation och kunskap att läras eller tillämpas (Hughes 
2000) och i kategorierna teknik som ersätter, teknik som förstärker och teknik som 
transformerar (Hughes, Thomas & Scharber 2006). 

När eleverna svarade på enkäten i samband med arbetet med matrisverktyget 
svarar flertalet att de tror att verktyget går att använda i underdimensionen 
bedömning av elever. Dessa elever anser att bedömning kan ske på ett annat sätt än 
vid analoga metoder. I underdimensionen matematiska uppgifter att räkna eller 
utföra så upplever en övervägande del av eleverna att dessa uppgifter är de samma 
som vid arbetet utan digitala verktyg. De flesta eleverna upplever att den mentala 
processen inte kommer att förändras och anger därför att verktyget inte kommer 
hjälpa dem att utveckla de matematiska förmågorna. Eleverna menar till 
övervägande del att motivationen inte ökade när de använde verktyget och på 
motsvarande sätt menar de att det inte någon ny kunskap att läras eller tillämpas. 
Sammantaget kan sägas att eleverna ser verktyget som förstärkande teknik i 
underdimensionen bedömning av elever. 

Enligt merparten av eleverna går det inte att använda animationsverktyget på 
annat sätt vid bedömning av elever jämfört med utan verktyget. Däremot anger en 
stor del av eleverna att i underdimensionen uppgifter att räkna eller utföra att 
matematikinnehållet i animationsverktyget är ett annat än det som vanligtvis 
undervisas och de anger även att det finns möjligheter till ett matematikinnehåll 
som inte går att återskapa utan digital teknik. Dock menar en majoritet av eleverna 
att animationsverktyget inte förändrar den mentala processen så att de utvecklar 
sina matematiska kunskaper med hjälp av verktyget. I enkäterna kan man utläsa att 
eleverna inte upplever att det matematiska innehållet i verktyget förändrade 
motivationen. Slutligen i underdimensionen kunskap att läras eller tillämpas ser 
merparten av eleverna att det är samma kunskap som ska läras men att kunskapen 
kan tillämpas på ett annat sätt än vid analoga metoder. Detta innebär att eleverna 
klassar animationsverktyget som förstärkande eller transformerande utifrån 
underdimensionen uppgift att räkna eller utföra och till viss del i underdimensionen 
kunskap att läras eller tillämpas. 

Nivåverktyget går, enligt en majoritet av eleverna, att använda på ett förbättrat sätt 
vid bedömningen av eleverna i jämförelse med analoga metoder. Flertalet av 
eleverna uppger att matematiska uppgifterna som ska räknas eller utföras är de 
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samma som utan verktyget. Merparten av eleverna ser en positiv förändring i 
underdimensionen mental process när de använder nivåverktyget och uppger att de 
tror att verktyget kan hjälpa dem att utveckla de matematiska förmågorna. Detta 
gav enligt en övervägande andel av eleverna däremot ingen ökad motivation när de 
använde verktyget. På frågan om det är ny kunskap att läras eller tillämpas menar 
en stor andel av eleverna att det är samma kunskap som ska läras. Eleverna klassar 
nivåverktyget utifrån ovan som förstärkande i underdimensionen bedömning av 
elever. 

7. Diskussion 
Metod- och resultatdiskussion presenteras i detta avsnitt. 

7.1. Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur digitala verktyg med matematisk 
inriktning kan användas i undervisning. Syftet har del undersökts med en 
observationsundersökning för att svara på frågeställningen ”Hur arbetar elever med 
det digitala innehållet i digitala verktyg” och dels en enkätundersökning för att svara 
på frågeställningen ”Vad anser elever om det matematiska innehållet i digitala 
verktyg”. Utöver dessa undersökningar har en genomgång av det matematiska 
innehållet i de aktuella digitala verktygen gjorts. 

När denna studie påbörjades behövde ett antal val göras. Den skola och de elever 
som skulle delta i studien behövde bestämmas. De tekniska krav som behövde 
uppfyllas begränsade utbudet av skolor. Storleken på arbetet och den tid som kunde 
läggas på arbetet gjorde att valet av skola gjordes bland de som var kända för 
författaren sedan tidigare. Pedagoger kontaktades och skola och klass bestämdes. 
Denna typ av urval kallas, som tidigare beskrivits, bekvämlighetsurval. Detta val 
kan ha påverkat resultatet i studien negativt då ett annat antal observationer kunde 
gett ett annat resultat. Undersökningen har fått ett underlag och utifrån detta 
underlag finns möjligheten att diskutera om den teoretiska ramen med de tre 
kategorierna ersättning – förstärkning – transformering är applicerbar på digitala 
verktyg med matematiskt innehåll. Eftersom elever och skola inte valts 
slumpmässigt och då storleken på urvalet är relativt litet går det inte att generalisera 
resultatet. 

De digitala verktyg som undersökts i denna studie valdes utifrån författarens 
önskemål om att hitta verktyg som hade en variation i hur det matematiska 
innehållet presenterades. Dessa val stämde överens med de önskemål som skolan 
där undersökningen genomfördes hade. Hade andra val gjorts inom de olika typerna 
av verktyg hade kanske svaren i undersökningarna blivit annorlunda då de 
verktygen kan ha andra infallsvinklar och erbjudit eleverna andra möjligheter. Även 
valet av undersökningsmetoder kan ha påverkat resultatet. När observationer utförs 
är det stundliga observationer och det är lätt att missa något som sker utanför 
synfältet. När en observatör befinner sig i ett klassrum kan de som observeras bete 
sig på ett sätt som de tror att undersökaren vill se. Det är därför viktigt att avvakta 
till eleverna känner sig bekväma med den observerande och beter sig som vanligt 
(Patel och Davidsson 2011, sid 100). Hur observationsprotokollet utformades kan 
också ha påverkat vad som undersökts. Observationsprotokollet som använts i 
denna undersökning utgick från de tre kategorierna som beskrivits i teoriavsnittet. 
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Då fokus endast låg på dessa kategorier kan andra intressanta iakttagelser missats 
som kunde ha uppfattats om en ostrukturerad observation hade utförts istället. Även 
utformningen av enkäterna kan ha påverkat resultatet. Samma digitala enkät har 
använts vid varje undersökning och detta kan ha påverkat eleverna genom att de 
mer slentrianmässigt fyllde i den vid de andra och tredje undersökningen. 

7.2. Resultatdiskussion 

De resultat som framkommit i denna undersökning är relaterade till The RAT 
Framework (Hughes, Thomas & Scharber 2006). Detta ramverk påvisar 
möjligheten att ett digitalt verktyg kan vara ersättande, förstärkande eller 
transformerande och detta ska ses hierarkiskt, att transformerande är högre än de 
andra två kategorierna. I de undersökningar som författaren genomfört, 
observations- och enkätundersökningar, finns resultat som är samstämmiga men 
även delar där resultaten skiljer sig åt. Även resultaten från genomgången har 
likheter och skillnader gentemot de två undersökningarna. Nedan diskuteras 
resultaten utifrån de tre dimensioner Hughes (2000) definierade: 
undervisningsmetoder, elevers inlärningsprocesser och lärandemål med tillhörande 
underdimensioner. 

7.2.1. Undervisningsmetoder 
I uppgiften ovan där höjden efterfrågades när bas och omkrets var givna är en enkel 
problemlösningsuppgift där eleven kan utveckla problemlösningsförmågan. Om 
denna uppgift fanns med bland uppgifterna i matrisverktyget och eleven bedömde 
att svar och lösning var godtagbar skulle detta visas i elevens matris med en grön 
ifylld ruta. Vid fortsatt användning av verktyget skulle elevens kunskapsutveckling 
visa sig i matrisen. Detta matematiska innehåll ansåg eleverna vara en möjlighet till 
bedömning som inte är möjlig utan detta digitala verktyg. Visserligen kan läraren 
också se elevens matris men då uppgifter bedöms av elever kan läraren inte använda 
den till summativ bedömning. Ur ett formativt avseende bör den däremot kunna 
användas. Även nivåverktyget anses av eleverna kunna förändra hur bedömning av 
elever kan ske. Verktyget visar om en elev klarat en uppgift, inte på vilken nivå 
eller på vilket sätt.  

7.2.2. Elevers inlärningsprocesser 
I underdimensionen uppgift att räkna eller utföra är elevernas uppfattning att det 
matematiska innehållet i matrisverktyget och nivåverktyget inte förändrar detta och 
att verktygen därför kan kategoriseras som ersättande. Detta stämmer med 
observationerna. Detta kan även återknytas till uppbyggnaden av dessa verktyg som 
presenterades i metoden och även till undersökningen av det matematiska innehållet 
i inledningen av resultatsammanställningen. Verktygen är uppbyggda för att hjälpa 
eleven med matematik och då bör allt centralt innehåll vara med. Genomgången av 
de digitala verktygen visar att allt centralt innehåll finns i dessa verktyg utom 
problemlösning i nivåverktyget och det är inte andra uppgifter som ska lösas, endast 
att det kan ske med ett digitalt verktyg. Eleverna anser däremot att det är andra 
uppgifter att räkna eller utföra i animeringsverktyget. 

I underdimensionen mental process skiljer sig elevernas uppfattning från det som 
författaren hade föreställt sig efter genomgången av de olika verktygen. Eleverna 
anser att de kan utveckla sina matematiska kunskaper med hjälp av nivåverktyget 
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men de uppfattar att de inte kan göra det med de andra två verktygen. Detta var en 
överraskning för författaren då detta verktyg mestadels erbjuder färdighetsträning 
och bör därför endast kunna utveckla begrepps- och metodförmågorna. Författaren 
hade föreställt sig att eleverna skulle kunna utveckla sina matematiska kunskaper 
även med de andra verktygen då de erbjuder möjlighet att utveckla även andra 
förmågor. 

Resultaten skiljer sig i underdimensionen motivation. Eleverna menar i 
enkätundersökningen att det matematiska innehållet inte ökade deras motivation i 
något av de tre verktygen. Motsatsen observerades vid arbete med animations- och 
nivåverktyget. Detta då elever började utforska animationsverktyget på egen hand 
och när eleverna började diskutera innehåll och olika lösningar med varandra vid 
arbete med nivåverktyget. Denna skillnad kan bero på att eleverna inte uppfattade 
motivationsökningen på samma sätt som observatören. Att digitala verktyg kan öka 
motivationen är något som konstateras av De Witte & Rogge (2014). Dock ska man 
komma ihåg att ökad motivation inte alltid ger högre måluppfyllelse vilket visade 
sig i den norska undersökningen ARK&APP (2014). Den studien visar också på 
vikten av att använda matematiska begrepp även när vid arbete med digitala 
verktyg.  

7.2.3. Lärandemål 
När det gäller underdimensionen kunskap att läras eller tillämpas menar eleverna 
att det inte är någon ny kunskap som ska läras eller tillämpas i matris- eller 
nivåverktyget. Detta stämmer överens med det som observerades gällande dessa 
verktyg. Även i fråga om det är ny kunskap att läras eller tillämpas är de båda 
undersökningarna samstämmiga. Båda undersökningarna visar att det inte är 
någon ny kunskap att lära men att tillämpningen är ny i förhållande till att arbeta 
med analoga metoder. 
 
Hillerman och Säljö (2014) menar att digitala verktyg kan hjälpa eleven att 
tillgodogöra sig matematiska begrepp. Geometriska begrepp kan visualiseras i de 
animationer som finns i animationsverktyget och för geometri står det i det 
centrala innehållet att eleven ska förstå relationer mellan olika geometriska objekt 
(Skolverket 2017a, sid 60).  
 

7.2.4. Diskussionssammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur olika digitala verktyg med 
matematiskt innehåll används i undervisning. Kategorierna i The RAT Framework 
(Hughes, Thomas & Scharber 2006) beskriver att verktyg kan vara ersättande, 
förstärkande och transformerande i olika avseenden. Undersökningarna visar att 
alla tre verktyg, matris-, animations- och nivåverktygen, kan klassificeras som 
förstärkande.  

Matrisverktyget klassificeras som förstärkande då eleverna anser att det kan 
användas vid bedömning av elever på ett annat sätt än vid analoga metoder. Det 
klassificeras även som förstärkande då eleverna anser att det är andra uppgifter som 
ska räknas eller utföras. 
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Animationsverktyget klassificeras som förstärkande i underdimensionerna uppgift 
att räkna eller utföra, mental process, motivation, för vissa elever, och delvis 
kunskap att läras eller tillämpas. För vissa elever skulle de även kunna vara 
transformerande teknik.  

Nivåverktyget klassificeras som förstärkande i underdimensionen bedömning av 
elever då eleverna ser att verktyget kan användas vid bedömning. Det klassificeras 
även som förstärkande av eleverna i underdimensionen mental process. 

De undersökningar författaren gjort visar också att ett verktyg kan vara ersättande 
för en elev men förstärkande för en annan. Denna slutsats måste kunna dras då 
elever använder verktygen olika med olika motivation och ur olika infallsvinklar. 
Under observationen av elevernas arbete med det matematiska innehållet i 
animationsverktyget blev detta tydligt. Vissa elever använde de olika dynamiska 
animationerna endast som ett sätt att utveckla begreppsförmågan när de observerade 
olika geometriska figurer och detta bör kunna klassificeras som ersättande eller 
eventuellt förstärkande i underdimensionen mental process. Andra elever började 
på egen hand att utforska verktyget utan att veta vad de kunde göra eller vilket 
resultat de skulle få. För dessa elever är det definitivt ett förstärkande och kanske 
ett transformerande verktyg. Denna skillnad visar på möjligheten att ett verktyg kan 
klassificeras olika för olika elever. 

Användning av digitala verktyg i matematikundervisning har ökat, tyvärr från en 
låg nivå. Författaren har egen erfarenhet från försök att införa digital teknik. I och 
med denna undersökning har denne blivit medveten om att det försök som gjordes 
utfördes med verktyget som mål och inte metod på samma sätt som Mitra (1998) 
beskriver. Med resultatet från denna undersökning ser författaren att de digitala 
hjälpmedlen ska vara ett medel och inte ett mål. Ett medel för eleven att tillgodogöra 
sig matematiskt tänkande (Hillerman & Säljö 2014). 

8. Sammanfattning och förslag på vidare forskning 
Det teoretiska ramverk för att klassificeras digitala verktyg som presenterats i denna 
undersökning bör kunna hjälpa lärare att systematiskt analysera ett verktyg innan 
det används vid en lektion eller ett undervisningsmoment. Det vore intressant att 
undersöka om ett digitalt verktyg med matematiskt innehåll, klassificerat som 
förstärkande, skulle ge eleverna en ökad matematisk förståelse. Detta skulle ge en 
ännu större validitet till detta ramverk. 

Om ett större antal skolor gemensamt skulle göra en liknande undersökning som 
författaren gjort och resultaten sammanställs skulle det kunna ge förslag på digitala 
verktyg med matematiskt innehåll som klassificeras inom de olika kategorierna för 
att lärare enklare skulle kunna välja verktyg. 
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Bilagor 
Bilaga 1 sid 1 

Information om en undersökning av hur elever arbetar med program 
med matematisk inriktning på dator och iPad 

Hej!  

Anledning till att Du fått detta informationsbrev är att jag skriver ett 
examensarbete inom matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Det finns många 
typer av digitala verktyg med matematisk inriktning och syftet med 
undersökningen är att se hur elever använder dessa i sitt matematiklärande. Detta 
kommer att undersökas via enkäter och via observationer i klassrummet. 
Dessutom kommer eventuellt intervjuer genomföras. 

Själva undersökningen kommer att ske under ett antal lektioner i samband med 
ordinarie undervisning och endast de som vill medverka i undersökningen 
kommer att observeras. Enkäten kommer att genomföras via ett googleformulär 
och endast de som vill medverka kommer att fylla i formuläret. 

Eleverna i klass 8b och 8e kommer att bli tillfrågade om medverkan i denna 
undersökning. Då undersökningen berör barn behöver jag inhämta samtycke från 
vårdnadshavare och det ger Du på bifogad blankett. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Hon/han kan dra sig ur 
undersökningen utan motivering närhelst hon/han vill. Väljer hon/han att avbryta 
sin medverkan kommer inge någon information som hon/han lämnat att användas 
i undersökningen. Undervisningen kommer vara densamma oavsett om hon/han 
väljer att deltaga eller inte. 

Materialet som insamlas kommer endast jag, min handledare och examinatorn vid 
Högskolan Dalarna ha tillgång till. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats och när den är godkänd kommer allt material att raderas. Ingenting i 
uppsatsen kommer kunna återföras till eleven, skolan eller kommunen så 
anonymiteten är garanterad. 

Om ni önskar kommer ni kunna ta del av det färdiga arbetet. 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Mattias Bergstrand  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Mattias Bergstrand   Eva-Lena Erixon, 
handledare 

070-XXX XX XX   023-77 84 28 

v06matan@du.se   eer@du.se   

mailto:v06matan@du.se
mailto:eer@du.se
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Bilaga 1 sid 2 
 

Medgivande för att observera elev och  
att denne medverkar i enkätundersökning 

 
 

Jag lämnar härmed godkännande till att min son/dotter medverkar i 
ovan nämnda undersökning under gällande etiska forskningsregler.  

 
Jag godkänner inte att min son/dotter medverkar i ovan nämnda 
undersökning.  

 
 
 
Elevens namn: __________________________________________________  
 
 
_______________________________________________________________  
(Vårdnadshavares underskrift)  
 
 
_______________________________________________________________ 
(Namnförtydligande)  
 
 
____________________________________ __________________________  
Ort Datum  
 
Lämnas till undervisande lärare så snart som möjligt. Tack på förhand! 
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Bilaga 2  
 
Observationsprotokoll 
 

1. Hur jobbar eleverna med matematikinnehållet i det digitala verktyget?  
 
På vilket sätt arbetade eleverna med matematikinnehållet i verktyget som 
en ersättning till de analoga metoder som de vanligtvis använder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt arbetade eleverna med matematikinnehållet i verktyget som 
en förstärkning i förhållande till de metoder de vanligtvis använder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt blev användandet av matematikinnehållet i verktyget 
transformerat i förhållande till de metoder de vanligtvis använder? 
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Bilaga 3 sid 1 
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Bilaga 3 sid 2 
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Bilaga 4 sid 1 
skärmbild matrisverktyg 

 
 

skärmbild animationsverktyg 
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Bilaga 4 sid 2 
skärmbild nivåverktyg 
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