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Sammanfattning 
 
Att använda datorer i matematikundervisningen kan huvudsakligen ha två olika syften. Antingen kan 
syftet vara att eleverna ska lära sig använda datorer och tekniska hjälpmedel (vilket ingår i flera av 
gymnasieskolans kursplaner) eller så används datorer och tekniska hjälpmedel som ett hjälpmedel i 
själva undervisningen så att eleverna kan lära sig matematiken på ett bättre sätt. Den senare aspekten 
har undersökts i detta arbete. Fem lärare har berättat hur de tar datorn till hjälp för att eleverna skall 
ta till sig matematiken på ett bättre och effektivare sätt och två olika användningssätt har här kunnat 
identifieras. Det första sättet är att läraren använder datorn som ett hjälpmedel vid genomgångar, då 
läraren använder datorn och eleverna tittar på en storbild och ser vad läraren gör, som en föredrags-
hållare använder en overhead eller PowerPoint. Alla intervjuade lärarna använder datorn på det sät-
tet. Ett par lärare har också erfarenhet av att låta eleverna själva laborera eller lösa uppgifter vid da-
torn, vilket är det andra identifierade arbetssättet. 
 
Alla lärarna tycker att datorn har berikat deras genomgångar och gjort genomgångarna både bättre 
och effektivare. Det ger läraren möjligheter att visa fler exempel och rörliga bilder. Eleverna förstår 
genomgångarna bättre och snabbare och därmed frigörs tid till elevaktivt arbete. Det andra arbets-
sättet, när eleverna själva använder datorn, är inte prövat av alla intervjuade lärare men på sikt vill de 
öka elevernas aktiva arbete vid datorerna i form av laborationer eller uppgifter att lösa med hjälp av 
datorn. 
 
Det datorprogram som det visar sig att samtliga fem intervjuade lärare använder regelbundet är 
GeoGebra men även andra program används.  
 
Gemensamt för de intervjuade lärarna är deras entusiasm och positiva inställning till datoranvändan-
det och deras iver och intresse att förbättra det ytterligare genom att hitta, eller att själv konstruera, 
ännu bättre program och applikationer.  
 
 

Sökord 
 
Datorstöd, datorhjälpmedel, datorverktyg, matematikundervisning, GeoGebra, tekniska hjälpmedel, 
gymnasiet. 
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1 Inledning 
Matematikintresse har jag haft så länge jag kan minnas och datorintresse har jag haft sedan mitten på 
80-talet när jag gick gymnasiet. Det allra första datorprogrammet för matematik som jag kom i kon-
takt med skrev jag själv på gymnasieskolans ABC800 datorer och var ett grafritningsprogram som i 
viss (mycket liten) utsträckning också användes i matematikundervisningen på skolan. Några graf-
ritande miniräknare fanns då inte. Inte heller kalkylprogram med grafritning fanns att tillgå. Under 
min matematikutbildning vid Uppsala universitet i början på 90-talet hade vi några gånger laboratio-
ner i Matlab men då användes datorn som hjälpmedel att utföra beräkningar på liknande sätt som 
man normalt använder miniräknare, och kanske inte som hjälpmedel för förståelsen. 
 
Alltsedan kalkylprogram med grafritning funnits att tillgå har jag av och till använt dem till att visua-
lisera matematik för egen del. Någon utveckling av matematikhjälpmedel för andra har jag inte ägnat 
mig åt, men intresset har funnits där, och tanken har många gånger slagit mig att man borde kunna 
använda standardverktyg så som Excel i matematikundervisningen i syfte att få ökad förståelse för 
något och inte bara som räkneverktyg. 
 
Någon gång tidigt 2000-tal kom mina barn över sitt första pedagogiska datorspel (via McDonald´s 
happy meal). De kunde lära sig hur siffror såg ut och enkel addition med hjälp av glada gubbar, fla-
shig grafik och blippande ljud. Jag började själv genast fundera på om något liknande (i mer avan-
cerad form) också skulle kunna användas i skolundervisningen, och i så fall på vilka nivåer. Ganska 
snart hade barnen lärt sig det första matematikspelet och dess matematik. Det är fascinerande med 
vilken hastighet barn kan lära sig något om det är roligt och om det finns inspiration. Någon upp-
följare till det första spelet skaffade vi oss aldrig, och några pedagogiska spel för lite högre nivå le-
tade vi aldrig reda på, men jag har ofta tänkt på att det borde finnas stora möjligheter till ett fortsatt 
lärande med hjälp av datorprogram även för äldre barn, ungdomar och vuxna  
 
När jag 2009 läste en geometrikurs vid Högskolan Dalarna var det första gången jag kom i kontakt 
med programmet GeoGebra1. I GeoGebra kan man bland annat enkelt rita och modifiera geomet-
riska figurer och rita funktionsgrafer. I kursen fanns det ett obligatoriskt moment med ett antal 
mindre uppgifter som skulle lösas i GeoGebra. Uppgifterna var ofta sådana att de kunde visualisera 
och ge aha-upplevelser till varför vissa samband gäller. Laborationen var både rolig och lärorik, och 
äntligen har jag stött på ett program för matematikförståelse på lite högre nivå än förskolenivå. Pro-
grammet är väldigt mycket vad man gör det till själv, precis som Excel där man själv måste göra vet-
tiga kalkylblad, eller ha någon vettig uppgift att jobba med. I och med GeoGebra-laborationerna fick 
jag det bevisat att det går att använda datorstöd i matematikundervisningen på ett bra sätt på högre 
nivå än förskolenivå. Kanske kan man göra det även inom andra grenar av matematiken än geome-
trin. 
 
Vid det här laget kände jag till att det även finns en del andra program för matematikinlärning även 
på gymnasienivå, men hade inte pratat med någon som själv använder datorer eller grafritande mini-
räknare i sin undervisning i någon större utsträckning. Det verkar vara rätt så ovanligt att använda 
sig av modern teknik i form av datorer eller avancerade grafritande miniräknare i matematikunder-
visningen. Varför då, kan man nu fråga sig. Är det inte bra? I den här undersökningen har jag vänt 
lite på frågan till ”varför används datorstöd i matematikundervisningen? Vad är det som är bra med 
det?” Några lärare som har brutit barriären och tagit med sig datorerna in i matematikundervisning-
en berättar i det här arbetet på vilket sätt de använder datorn i undervisningen, varför de gör det och 
vilka vinster de ser. Någon lärare som i större utsträckning använder sig av avancerade miniräknare i 
undervisningen hade också kunnat platsa i den här undersökningen, men finns inte med av det enkla 
skälet att någon sådan lärare inte hittades. 

                                                 
1 Programmet GeoGebra beskrivs kortfattat i Bilaga 2. 
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Det finns ett antal datorprogram som skulle kunna användas på något sätt i matematikundervis-
ningen på de flesta stadier. Några av dem är Mattekungen2, Cabri3, Microsoft Excel, Maple4 och 
GeoGebra5. Dessutom finns det idag väldigt avancerade grafritande miniräknare som i det här sam-
manhanget skulle kunna klassas som datorer. Användningen av programvara i matematikundervis-
ningen har jag tyckt mig erfara är ganska sparsam. Innan jag startade detta arbete hade jag inte stött 
på några lärare på gymnasiet som använde datorstöd i sin matematikundervisning. Att göra lite be-
räkningar, lösa andragradsekvationer och rita en eller annan graf på miniräknaren tycker jag inte ver-
kar vara så ovanligt, men ett lite mer målinriktat och mer seriöst teknikutnyttjande i lärandesyfte har 
lyst med sin frånvaro. Då infann sig den enkla frågan: ”varför det då?”. Varför är datorhjälpmedel så 
sparsamt använda i undervisningen? När jag pratat med några lärare om varför de inte använder 
datorstöd har samtalen inte varit så intressanta att det uppmuntrat till en djupare analys av varför de 
inte använder datorstöd, utan svar och förklaringar har ofta varit korta och avsnörpande i stil med 
”tycker inte det behövs”, ”det har inte blivit av” ”tja, jag vet inte” eller ”det går bra ändå”. När jag 
funderat ett tag på hur jag skulle kunna komma vidare med det här fick jag idén att jag måste fråga 
någon lärare som använder datorstöd om varför han/hon gör det! Ganska snart föll det sedan på 
plats att det måste bli den inriktningen på hela det här arbetet. Om jag stryker ”inte” så att frågan 
blir ”Varför används inte datorstöd i matematikundervisningen?” måste givetvis helt andra lärare 
tillfrågas, nämligen de som använder datorstöd. Nu kändes det också som om möjligheterna till en 
givande intervju var större eftersom man förmodligen har mer att berätta om varför man använder 
ett verktyg än varför man inte gör det. 
 
Hela det här arbetet handlar om datorstöd i matematikundervisningen på gymnasiet. Ibland i kom-
mer det i detta arbete bara hänvisas till ”datorstöd”. Att det handlar om matematikundervisningen 
på gymnasiet är då underförstått. 

                                                 
2 www.mattekungen.se 
3 www.cabri.com 
4 www.maplesoft.com 
5 www.geogebra.org 
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2 Bakgrund 
2.1 Tidigare forskning 

All forskning måste relateras till den tid den kommer från. På grund av en snabb utveckling kan i 
värsta fall publicerad forskning vara inaktuell när den kommer från tryckeriet. Forskning på datorer, 
datorteknik, hårdvara och mjukvara är forskningsområden där forskningsresultaten riskerar att 
snabbt bli förlegade. I den här studien som behandlar kopplingar mellan datorer och undervisning är 
min egen uppfattning att den funna och behandlade litteraturen är relativt beständig över tid och har 
i vilket fall ännu inte hunnit bli irrelevant. Jag vill ändå göra läsaren observant på att det här kommer 
behandlas litteratur där den äldsta är närmare 2 decennier, och den nyaste bara knappa året. 
 
En som var tidigt ute med att undersöka datorns möjligheter i matematikundervisningen var Tommy 
Dreyfus (1994) som redan i början på 1990-talet frågade sig hur datorn skulle kunna vara ett kogni-
tivt verktyg i matematikundervisningen. Det verktyg vars möjligheter han i första hand lyfter fram i 
sin artikel är kalkylblad i Excel och dess möjligheter att visualisera och påvisa samband mellan en 
skriven funktion inklusive dess parametrar och olika grafiska representationer.  
 

Computers make it possible to represent mathematics visually, by means of diagrams, with an amount of 
structure not offered by any other medium. (Dreyfus, 1994, s. 204).  

 
Med datorhjälpen kan vi närma oss matematiken från ett annat håll, och vi kan av datorn få hjälp 
med ”lågnivåräknandet” så att vi kan koncentrera oss på saker på en högre kognitiv nivå påstår Dre-
yfus och skriver  
 

The idea is for students to operate at a high conceptual level; in other words, they can concentrate on the 
operations that are intended do be the focus of attention and leave the lower-level operations to the com-
puter. (Dreyfus, 1994, s. 205). 

 
David Tall (1994) konstaterar att vi av datorn kan få hjälp med att sammanbinda olika representa-
tionsformer såsom numerisk och grafisk. Han pekar också på möjligheterna att kunna zooma i gra-
fer, vilket kan underlätta vid inlärning och förståelse av derivata och deriverbarhet (Tall, 1994, s. 
197). 
 
Lil Engström har i sin avhandling ”Möjligheter till lärande i matematik” från 2006 ingående studerat 
tre gymnasielärares sätt att använda sig av programmet Cabri Géomètre. I studien visade det sig att 
det inte bara var programmet som skapade förutsättningarna för lärande utan att det även till stor del 
handlar om lärarens sätt att använda programmet. Eleverna i de olika klasserna fick av sina lärare 
olika typer av uppgifter att lösa och de olika uppgifterna medförde att eleverna fick olika förutsätt-
ningar till lärande trots att de alla använde programmet Cabri Géomètre. 
 
Läraren som Engström kallar André har gett sina elever väldigt öppna uppgifter där eleverna måste 
testa sig fram själva med mycket eget tankearbete för att själva kunna dra slutsatser och göra genera-
liseringar. Orden ”erövra, åskådliggöra, dynamik, undersöka, testa, formulera hypoteser och dra slut-
satser, bevisa” speglar Andrés intentioner med undervisningen, skriver Engström (2006, s. 123): 
”André har formulerat egna problem. Det finns möjlighet för eleverna att experimentera, tolka, en-
gagera sig, låta erfarenheterna växa fram, modifieras och testas. Allt gör eleverna under eget ansvar.” 
(s. 124). I Andrés undervisning skiljer sig uppgifterna eleverna får under de vanliga lektionerna och 
datorlektionerna åt. Datoruppgifterna är anpassade för att kunna dra nytta av programvarans poten-
tial. 
 
Den andra lärare som Engström porträtterar är Kristina. Kristinas uppgifter till eleverna är väldigt 
styrande i den meningen att det i princip bara finns en självklar lösningsmetod och ger inte utrymme 
till några stora utsvävningar eller utforskande sidospår. Uppgifterna är stundom mycket detaljerade i 
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sin beskrivning om hur eleverna skall gå till väga steg för steg och påminner dessutom ofta om dem 
som står i läroboken. ”Det finns inte mycket utrymme till icke förväntade eller felaktiga svar, som 
hade kunnat ge underlag för en diskussion.” skriver Engström (2006, s. 151). All undervisning måste 
situationsanpassas, och Andrés elever beskrevs som matematikintresserade, medan Kristinas elever 
inte prioriterade matematikämnet så högt. Andrés undervisningsstil kan måhända inte ha slagit lika 
väl ut i Kristinas klass eftersom intresset att undersöka, utforska och dra egna slutsatser förmodligen 
var lägre i den klassen. Det är på grund av de olika förutsättningarna inte enkelt att jämföra och dra 
slutsatser utifrån lärarnas olika undervisningsstilar. 
 
Erika är den tredje och sista lärare Engström studerat. Hon har en del lektioner med eleverna fram-
för dator där de får träna på och få bekräftat sådant de lärt sig under de vanliga lektionerna. På hen-
nes lektioner är det i första hand inte meningen att ny kunskap skall konstrueras, utan den befintliga 
skall stärkas. Enligt Engström bidrar detta inte heller till några vidare matematiska diskussioner.  
 
Engström har i sin avhandling visat hur olika undervisning kan vara trots att man använder samma 
programvara och att samma programvara kan användas i olika syften. Engström konstaterar att både 
Erika och Kristina har svårt att lämna över ansvaret till eleverna och låta dem göra sina egna upp-
täckter och säger samtidigt att när eleverna ges möjlighet att vara lite olydiga och gå lite utanför de 
givna ramarna finns däremot chansen till egna upptäckter. ”De elever som gick utanför ramarna och 
fann ej efterfrågade eller förväntade samband visade tydlig glädje över detta och fick också viktig 
uppskattning av läraren.” Engström (2006, s. 181). Vidare konstaterar hon (s. 183) att ”detaljerade 
anvisningar såsom att använda förutbestämda kommandon eller finna förutbestämda samband kan 
lätt begränsa elevens upptäckariver”. Engström noterar att även Goldstein, Povey och Winbourne6 
har kommit fram till att det är viktigt att tillåtas göra fel, korrigera sig själv och lära av sina misstag 
(Goldstein, m. fl., 1996 se Engström 2006, s. 180). Vi återkommer alltså till att vad läraren säger och 
instruktionerna läraren ger till sina elever har stor betydelse. Den individualisering som läroplanen 
föreskriver i och med att varje elev skall få stimulans att växa med uppgiften är också enklare att 
bedriva med öppna uppgifter än uppgifter med övertydliga instruktioner, konstaterar Engström, 
som även noterar att Schofield7 tar upp individualisering och menar att datorprogram kan underlätta 
en individualiserad undervisning. Snabba och duktiga elever hålls inte tillbaka, utan de får utvecklas 
liksom övriga elever i klassen menar hon (Schofield 1995 se Engström 2006, s. 57). 
 
I andra delar av världen är det betydligt mer vanligt och naturligt att använda dynamiska matematik-
program i matematikundervisningen än vad det är i Sverige. I Tyskland är det till och med obligato-
riskt att använda dynamiska geometriprogram. Sverige har här halkat efter och har en del att jobba 
ikapp. ”Elever kan med hjälp av programmets möjligheter till visualisering upptäcka begrepp och 
olika samband mellan dessa och därmed utveckla sitt matematiska tänkande och därigenom sitt ma-
tematiska kunnande” konstaterar Engström (2006, s. 12) och skriver vidare (s. 198) att ingenting 
tyder på ”att den tekniska utvecklingen och framtagandet av nya avancerade datorprogram kommer 
att avstanna” och riktar en uppmaning till lärarutbildarna att låta de blivande lärarna använda den 
nya tekniken för att de sedan skall kunna använda den som ett verktyg i sin lärargärning. En upp-
maning som, har jag märkt, än så länge inte är hörsammad av alla lärarutbildare. 
 
Engström (2006) refererar till Schofield (1995) som har studerat datoranvändningen i en High 
School i USA under två års tid och konstaterat att eleverna samarbetar bra vid datorn. De tar gärna 
hjälp av varandra när de kör fast, och sitter dessutom gärna själv och klurar och tricksar för att 
komma vidare. Jämfört med kontrollgruppen som hade undervisning utan datorstöd satt eleverna 

                                                 

6 Goldstein, R., Povey, H., Winbourne, P. (1996) Dynamic Geometry. National Council for Educational Technology, 

Coventry, England. 
 

7 Schofield, J.,W., (1995) Computer and Classroom Culture. Cambridge: Cambridge University Press. 
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vid datorn inte sysslolösa medan de väntade på lärarassistans, utan fortsatte i större utsträckning att 
själva försöka komma vidare med sin uppgift. Schofield (1995) uppfattade att det blev mindre dötid 
för eleverna när de satt vid datorn samt att datorn hjälpte till att höja motivationen hos de flesta ele-
ver (Schofield 1995 se Engström 2006, s. 49). 
 
Datorer och miniräknare har länge underlättat beräkningar och lett till att tid har kunnat tas från 
avancerade beräkningar med papper och penna och i stället ägnats åt reflektion, men ofta används 
ändå en relativt låg andel av teknikens potential. ”Det är troligt att lärarens roll förändras och kom-
mer att innehålla en ny typ av planering om datorprogrammets och elevernas potential skall tillvara-
tas.” skriver Engström (2006, s.52). Med det syftar hon på att datorerna skulle kunna hjälpa oss med 
så mycket mer än att bara utföra de beräkningar vi ber dem om, inte minst när det gäller att visuali-
sera matematiken.  
 
Engström (2006) påpekar också att man inte bara kan sätta ett dynamiskt matematikprogram i hän-
derna på eleverna. Lärarna måste formulera lämpliga problem och uppgifter för eleverna. ”Samspelet 
mellan, lärare, elev och datorprogram är väsentligt för att uppnå ett tillfredställande undervisnings-
resultat. Utgångspunkten för detta samspel är lärarens problemformulering.” (Engström, 2006, s. 
64). 
 
I sin avhandling ”To Explore and Verify in Mathematics” beskriver Tomas Bergqvist (2001) hur 
gymnasieelever med hjälp av tekniska hjälpmedel i form av grafritande miniräknare undersöker och 
faktoriserar andragradspolynom. Bergqvist konstaterar att det förmodligen skulle vara för mycket 
begärt av dagens elever om de skall undersöka och upptäcka matematiken på precis samma sätt som 
historiens matematiska genier. Bättre är att låta dagens ungdomar upptäcka matematiken med hjälp 
både av handledning och av tekniska hjälpmedel. Bergqvist anser sig också ”…ha fått ett visst stöd 
för att ett undersökande arbetssätt med hjälp av grafritande miniräknare ger möjlighet för elever att 
få en bättre förståelse …” (Bergqvist, 2001, s. 37). En bidragande orsak kan vara elevernas entusiasm 
för miniräknarna. ”Jag älskar min grafräknare” säger en av Bergqvists elever, ”jag använder den jämt, 
utan den känner jag mig osäker” (Bergqvist, 2001, s. 36). 
 
Thomas Lingefjärd och Mikael Holmquist (2003) har inspirerats av en snillrik niondeklassare, Ryan 
Morgan, som vridit och vänt på Walters teorem. Walters teorem går ut på att dela sidorna i en tri-
angel i tre lika delar och sedan jämföra arean i mitten med hela triangelns area (se Figur 1). 
 
.  
 

 
Figur 1. Walters teorem. Varje sida i figuren är indelad i tre lika långa segment. Hela triangelns area är 10 
gånger större än området i mitten. 
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Morgan undrade vad som skulle hända om man delade in varje sida i 5, 7, 9 eller något annat udda 
antal delar. Hur blir förhållandet mellan areorna då, och finns det något mönster? Se Figur 2. 

 
Figur 2. Varje sida i figuren är indelad i sju lika långa segment. Endast det mittersta segmentet på varje sida är 
markerat. Hela triangelns area är 55 gånger större än området i mitten. 

 
Lingefjärd och Holmquist gav Morgans utvidgade problem som en hemtentamen till sina studenter i 
en geometrikurs. Aktiviteter som de kunde se stimuleras med denna uppgift var främst att sätta upp 
antaganden och försöka verifiera eller falsifiera dem. De kunde också se bra tillfällen för studenterna 
att fördjupa sina matematiska kunskaper och sin matematiska förståelse i en sådan här problemlös-
ning och skriver:  

 
It seems to be of major importance that the students constantly train themselves to think in a modeling 
way and thereby enhance the possibility of using their mathematical knowledge to solve new problems. 
(Lingefjärd och Holmquist 2003, s. 125) 

 
Ett sådant här komplicerat problem skulle aldrig vara möjligt utan avancerade tekniska hjälpmedel, 
konstaterar Lingefjärd och Holmkvist. Eftersom eleverna nu relativt enkelt kunde rita upp figurerna 
och få areorna beräknade åt sig kunde de koncentrera sig på att lösa det givna problemet med att 
söka efter mönster, göra antaganden och hitta modeller istället för att ägna tid åt att konstruera figu-
rer med passare och linjal och beräkna areor. 
 
Elaf Falih och JohnJensen (2009) har i ett examensarbete studerat grafritande miniräknare i mate-
matikundervisningen på gymnasiet. De har besökt sju lärare på två skolor och intervjuat dem om 
deras och deras elevers användande av grafritande miniräknare och de skriver 
 

Den övergripande faktorn som påverkar om och när den grafritande räknaren används, uppges vara de 
vinster som den kan medföra, främst i form av om den kan tillföra något för att öka elevernas förståelse 
för matematiska begrepp, eller om den kan leda till att tid frigörs för andra saker, t. ex. analys och reflek-
tion. (Falih & Jensen 2009, s. 25) 

 
De intervjuade lärarna nämner att vissa moment i kurserna kan gås igenom mycket snabbare med 
hjälp av grafritande räknare. De ser alla den grafritande räknaren som ett hjälpmedel vid sidan av 
papper och penna och kanske inte som ett kursmoment i sig, vilket i och för sig inte behöver vara 
motstridigt. I kursplanerna för matematik A-E omnämns grafritande räknare och grafisk program-
vara som just tekniska hjälpmedel som eleverna skall kunna använda. Men några av lärarna konstate-
rar också att miniräknare inte bara kan hjälpa, utan faktiskt även stjälpa! Överanvändning av räk-
narna verkar dessvärre också vara ett problem. Eleverna kan koppla ifrån hjärnan helt och slå tre 
gånger en tredjedel på miniräknaren. Miniräknaren kan också ge helt orimliga svar (när man slagit fel 



Erik Åberg: Datorstöd i matematikundervisningen. Sidan 10 av 31 

på den) vilket ofta förblir oreflekterat från elevernas sida, vilket heller inte är bra (Falih & Jensen, 
2009). 
 
Falih och Jensen (2009) har i sin studie av grafritande räknare inte uttryckligen särskiljt räknaren som 
räknehjälpmedel och räknaren som didaktiskt hjälpmedel, men man kan ändå ana att lärarna i deras 
undersökning använder den som ett didaktiskt hjälpmedel. Lärarna säger sig använda den grafritande 
räknaren då ”den kan tillföra något för att öka elevernas förståelse för matematiska begrepp” (Falih 
& Jensen, 2009, s. 25). Detta är ett användande som motsvaras av det datoranvändande jag studerat i 
detta arbete. 
 
Rosamund Sutherland (1994) har undersökt programspråk och programmerings betydelse för ma-
tematikinlärning, i synnerhet algebrainlärning. Hon studerade flera olika programspråk, bland annat 
kalkylblad i Excel, där hon studerade elever i åldrarna 10-15 år. Eleverna fick uppgifter att lösa som 
för dem var för svåra att lösa algebraiskt, men som de med Excels hjälp kunde finna lösning på. Ett 
exempel på uppgift syns i Figur 3. 
 

 
Figur 3 Exempel på uppgift till eleverna i Sutherlands (1994) studie (efter Sutherland, 1994, s. 182). 

 
Det visade sig i Sutherlands studie att när eleverna hade laborerat med uppgifterna i Excel efteråt 
algebraiskt kunde lösa betydligt svårare uppgifter än innan. Programmeringen hade hjälpt dem att 
översätta vardagsspråk till algebraiska uttryck och att lösa desamma.  
 

Analysis of the results from the final interview revealed that the spread-sheet-algebraic code played a me-
diating role in students’ developing ability to solve the algebra problems that were focus of this study. 
(Sutherland, 1994, s. 183). 

 
Som kuriosa kan nämnas att Sutherland siar om framtiden och säger ”In the future, students are 
likely to have their own portable computer” (Sutherland, 1994, s. 186). Den framtiden är vi nu på 
väg in i. Det blir mer och mer vanligt att eleverna har egna bärbara datorer. 
 
Hösten 2008 genomförde ett par lärarstudenter vid Göteborgs universitet, Henrik Balke och Mi-
chael Hutt (2008), ett examensarbete med titeln ”Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i 
matematikundervisningen”. Över 1100 gymnasielärare i matematik svarade på en enkät. Drygt 8 % 
av lärarna svarar att de aldrig använder tekniska hjälpmedel i sin undervisning, delvis med anledning 
av att det inte skulle finnas behov av det i matematik A och matematik B, vilket är anmärkningsvärt 
med tanke på det i kursplanerna för matematik A-C ingår att eleverna skall lära sig använda tekniska 
hjälpmedel, bland annat grafritande räknare. Det konstateras i undersökningen att hälften av lärarna 
säger sig använda tekniska hjälpmedel i liten utsträckning, men att det ändå är närmare 85 % som 
anser att matematikkunskaperna påverkas positivt av tekniska hjälpmedel, även om många också ser 
en fara i att huvudräkning och räkning med papper och penna får för lite utrymme. Vilka faktorer är 
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det då som skulle kunna påverka lärarna att öka sin användning av tekniska hjälpmedel? Jo, de vikti-
gaste, enligt enkätsvaren, var avsatt tid för fortbildning och planering samt att teknisk utrustning 
måste finnas och fungera. Det minst viktiga (av de 8 alternativen), det som minst skulle få lärarna att 
öka användningen av tekniska hjälpmedel, var om tekniska hjälpmedel skulle betonas i styrdoku-
menten eller nationella prov. På listan av vilka datorprogram lärarna använder hamnar Microsoft 
Excel på en överlägsen förstaplats följd av Derive och MATLAB. Först på 7:e plats återfinns 
GeoGebra (Balke & Hutt, 2008). 
 
Annika Lantz-Andersson har inom ramen för LearnIT8 forskat om digitala läromedel i matematik-
undervisningen. Hennes studier visar att eleverna inte riktigt lyckas koncentrera sig på det de ska 
(matematiken) utan kan börja diskutera designen i programmet de använder. Hon skriver: ” … stu-
dierna visar också att elevernas samtal och handlingar inte bara handlar om det matematiska inne-
hållet utan om olika funktionaliteter och designkvaliteter hos den digitala teknologin” (Lantz-
Andersson, 2009, s. 120). Ett annat resultat från hennes studie är att eleverna, när de stöter på pro-
blem, skyller problemen på programmet och dess design/användarvänlighet i stället för att inse att 
de själva behöver tänka till och lära sig något. 
 
I ett examensarbete vid Karlstads universitet har Peter Richter och Staffan Nilsson (2006) utarbetat 
ett antal uppgifter i Excel för användning i matematikundervisningen på gymnasienivå. De har också 
funnit ”att datorstödd undervisning kan vara behjälplig för att främja inlärningen och höja elevernas 

motivation” (Richter & Nilsson, 2006, s. 2) 
 

2.2 Sammanfattning 

Engström (2006) har i sin avhandling tydligt visat att det inte bara är de tekniska hjälpmedlen i sig 
som har betydelse för resultatet, utan lärarnas sätt att använda hjälpmedlen på är av stor vikt. Elever 
med samma verktyg men med olika uppgifter kan få väsensskilda upplevelser av undervisningen. 
Även när det gäller datorarbete och tekniska hjälpmedel är läraren och lärarens instruktioner av yt-
tersta vikt för elevernas möjligheter och förutsättningar för lärande. 
 
Thomas Lingefjärd och Mikael Holmquist (2003) har funnit att man med datorns hjälp kan låta ele-
verna lösa komplicerade uppgifter som inte skulle låta sig göras utan tekniska hjälpmedel. 
 
Många är de (bl.a. Engström, 2006; Lingefjärd & Holmquist, 2003; Tomas Bergqvist, 2001) som har 
funnit att datorn och de grafritande räknarna kan vara ett verktyg för ett laborativt arbetssätt med 
undersökningar och egna slutsatser och hypoteser som kan testas. 
 
Att datorn kan vara en hjälp till ökad och bättre förståelse är det också flera som upptäckt, bland 
annat Falih och Jensen (2009), Tomas Bergqvist (2001) och Lingefjärd och Holmquist (2003). 
 
Möjligheterna att kunna visualisera matematiken med datorn som hjälp är det bland andra Dreyfus 
(1994), Tall (1994) och Engström (2006) som talar sig varma för. 
  
Sutherland (1994) har visat att enkel datorprogrammering kan vara en hjälp att komma igång med 
”det algebraiska tänket”. 
 
All funnen litteratur har behandlat elever som i undervisningssituationer fått använda datorer eller 
grafritande miniräknare. Tyder detta på att det är så de tekniska hjälpmedlen brukar användas i sko-
lan? 

                                                 
8 LearnIT är KK-stiftelsens forskningsprogram för studier av sambandet mellan lärande och informationsteknik. Se 
vidare http://www.learnit.org.gu.se/ 
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3 Syfte och frågeställning 
Ett gemensamt syfte med i princip all forskning om skolan är att på något sätt kunna bidra till en 
förbättring eller effektivisering av skolan och undervisningen. Med det här arbetet hoppas jag kunna 
bidra till en bättre skola genom att lyfta fram några lärares erfarenheter av datorstöd i matematik-
undervisningen. Förhoppningsvis kommer jag själv och andra som tar del av detta arbete kunna 
finna inspiration, tips och idéer till hur man kan förbättra sin undervisning genom att använda tek-
niska hjälpmedel. 
 
Det som avses undersökas i detta arbete är när datorn används som ett pedagogiskt verktyg med 
syfte att nå andra matematiska mål utan att datoranvändningen utgör ett mål i sig. 
 
Syftet med den här undersökningen är att 

 undersöka hur några gymnasielärare använder datorstöd i matematikundervisningen 

 ta reda på varför datorstöd används av dessa lärare 

 belysa tips, idéer och rekommendationer från lärare med erfarenhet av datorstöd 
 
För att kunna uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

 Hur används datorn i undervisningen? 

 Varför använder gymnasielärare sig av datorstöd i matematikundervisningen? 

 Vilka effekter har datorstödet? 

 Vilka tips och rekommendationer kan lärare med vana av datorstöd ge de ovana? 
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4 Styrdokumenten 
Gällande kurs- och läroplaner innehåller en rad mål som eleverna skall uppnå och andra mål att 
sträva mot. Däremot står det ingenting om hur målen skall uppnås eller strävas mot. Där står inte att 
läraren skall inleda varje kapitel med genomgång, lika lite som det står att man inte skall ha genom-
gång. Där står inte hur eleverna skall lära sig använda derivata, bara att ”Eleven skall kunna förklara, 
åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata” (Skolverket, Kursplan matematik 
C). Det är (bland annat) här lärarens profession kommer in i bilden. Läraren måste se till den aktu-
ella elevgruppen, och välja den metod som han/hon tror är den bästa för att uppfylla målen. Det 
kanske sker genom att eleverna enskilt läser om derivata i boken, följer lärarens genomgång, ser på 
film om derivata, löser uppgifter/problem om derivata eller har något grupparbete. Eller möjligen 
sker det genom en kombination av olika metoder, där en metod skulle kunna vara att låta eleverna 
laborera med ett datorprogram, eller att läraren till sin hjälp i genomgången använder ett datorpro-
gram. Men därom, om vägen till målet, säger inte kurs- och läroplaner någonting!  
 
Det som det ändå står lite om i kursplanerna när det gäller datorer och tekniska hjälpmedel är att 
eleverna skall kunna använda datorer, räknare och tekniska hjälpmedel. Till exempel står det i kurs-
planen för matematik C att eleven efter avslutad kurs skall ”känna till hur datorer och grafiska räk-
nare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller” (Skolverket, 2000). Här 
påbjuder kursplanen undervisning i hur datorn kan användas som hjälpmedel. Men inte heller här 
står det någonting om hur detta mål skall uppnås, men det borde förstås ligga nära till hands att låta 
eleverna skaffa sig den kunskapen genom att själva använda datorer och grafiska räknare som hjälp-
medel under kursens gång.  
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, nämns också datorer och tekniska hjälpmedel: 

 
Rektorn har … ansvar för att … arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till … hjälp-
medel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälp-
medel. (Lpf 94, s. 16) 

 
Inte någonstans i läroplanen står det hur ovan nämnda datorer och tekniska hjälpmedel skall använ-
das, men det borde vara självklart att skolan på något sätt uppmuntrar eleverna att använda de 
hjälpmedel och verktyg som finns för att utveckla kunskaper, även inom matematikundervisningen. 
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5 Metod 
Till hjälp i detta arbete har jag haft Sven G. Hartmans (1991) bok ”Handledning” som är just en 
handledning i att skriva uppsatser, specialarbeten och rapporter. Om metodbegreppet skriver han 
”När man i forskningssammanhang talar om ’metod’ kan begreppet avse vitt skilda företeelser be-
roende på vem som har ordet.” (Hartman, 1991, s.25). Här kommer fem aspekter att behandlas, 
nämligen litteraturstudier, urval, intervjuer, resultatsammanställning och forskningsetik. 
 
 

5.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna har i det här arbetet huvudsakligen varit koncentrerade till början (parallellt med 
jakten på informanter) och slutet (parallellt med rapportskrivningen) av hela processen. Av min 
handledare fick jag tips på namn på forskare som skulle kunna skrivit saker relevant för detta arbete. 
Med hjälp av dessa namn och relevanta sökord såsom ”dator”, ”tekniska hjälpmedel”, ”datorhjälp-
medel”, ”undervisning” , ”skola” med mera hittades i högskolans bibliotek och på Internet9 en del 
relevant litteratur. Ytterligare litteratur hittades så småningom också på Högskolan Dalarnas mate-
matikdidaktiksavdelning, i min handledares bokhylla. 
 

5.2 Urval 

För att kunna uppfylla syfte och svara på frågeställningarna behövdes lärare med erfarenhet av da-
torstöd i matematikundervisningen som dessutom var villiga att ställa upp på intervju. Jag började 
med att fråga runt i den närmsta omgivningen på de största skolorna i närheten ifall det fanns någon 
lärare där som på något sätt använde sig av datorn i undervisningen, men det visade det sig att det 
gjorde det inte och det kändes lite tröstlöst. Av min handledare, fick jag namn på några lärare och 
forskare jag kunde höra med. De flesta av dessa hänvisade mig vidare och efter ett idogt e-postande 
runtom i landet lossnade det och jag fick tag på 7-8 lärare villiga att berätta om sina erfarenheter. 
Bland dem ett par lärare inom besökbart avstånd. Lite förkortat och sammanfattat återges här kär-
nan i mina mailutskick i jakten på informanter: 
 

I mitt examensarbete har jag tänkt studera lärares erfarenheter av datorprogram eller interaktiva läromedel 
som hjälpmedel i matematikundervisningen på gymnasiet. Har du några egna erfarenheter som du skulle 
kunna delge mig i en intervju? Några frågor har jag, men huvudsakligen får samtalet kretsa kring dina erfa-
renheter och vad du har att berätta. 

 
Några fler positiva svar än vad jag för den här storleken på arbete behövde fick jag till och med, och 
vilka det till slut blev som jag intervjuade var lite av en slump, förutom att jag valde att besöka de två 
som befann sig tillräckligt nära för besök.  
 
Vad här kan påpekas är att de intervjuade lärarna självklart inte kan ses som något genomsnitt av 
lärarkåren i stort när det gäller datoranvändande, utan jag har ju från början letat efter lärare som 
använder datorn i undervisningen. Förmodligen kan de utvalda lärarna inte heller ses som ett repre-
sentativt genomsnitt av alla datoranvändande lärare. Jag skulle förmoda att de lärare jag av andra 
blev tipsade om, och de som villigt ställt upp på intervju är förhållandevis flitiga och entusiastiska 
datoranvändare, och inte de som lite halvhjärtat och sporadiskt tagit datorn till matematikundervis-
ningen. 
 

                                                 
9 www.uppsatser.se, www.avhandlingar.se 
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5.3 Intervjuer 

Två av lärarna befann sig tillräckligt nära för att jag kunde besöka dem och intervjua dem på plats. 
Övriga lärare, som inte besöktes, intervjuades via telefon eller videosamtal i Skype. 
 
Alla intervjuer spelades in för att jag inte skulle behöva sitta och anteckna under själva intervjuerna. 
Eftersom jag var intresserad av lärarnas egna versioner om hur och varför de använder datorn bad 
jag dem själva till en början att berätta om deras undervisning med datorstöd. Intervjuerna var så-
ledes till en början snarast att betrakta som ett samtal där den intervjuade fritt berättade om sina 
erfarenheter och jag själv inte sa så mycket. En bit in i samtalen brukade jag kunna lägga mig i mer 
och ställa kompletterande frågor eller föra in samtalet på sådant jag ville höra mer om. På detta sätt 
kunde samtalets ämnen ofta behandlas flera gånger under samma samtal, först när den intervjuade 
själv berättade, och sedan när jag ställde ytterligare frågor. Intervjuerna varade i ca 30-45 minuter, 
och i något fall upp emot timmen. 
 
Alla intervjuade lärare är män. Alla svar jag fick från lärare var till en början från män. Efter att sista 
intervjun var inbokad fick jag ett positivt svar från en kvinnlig lärare, men eftersom jag inte be-
dömde lärarnas kön som på något sätt avgörande för undersökningens resultat avslutade jag inter-
vjuerna som planerat. De intervjuade lärarna undervisar alla i kurserna A-E och en kortfattad pre-
sentation av dem återfinns i Tabell 1 nedan. Jag har i detta arbete presenterat resultat från samtliga 
fem genomförda intervjuer. Inga intervjuer är således bortsållade. 
 
Tabell 1. Kortfattad och sammanställd presentation av de intervjuade lärarna. Namnen är fingerade. 

Malte Har mångårig erfarenhet av matematikundervis-
ning på gymnasiet. 

Natan Har tidigare varit lärare på högstadiet, men är nu 
på en gymnasieskola och undervisar matematik 
på naturvetarprogrammet. 

Otto Är den yngsta av de intervjuade lärarna men har 
några års erfarenhet i läraryrket. 

Allan Är matematik- och fysiklärare vid en mellanstor 
gymnasieskola och har en annan naturveten-
skaplig karriär bakom sig innan han blev lärare 
för ett antal år sedan. 

Samuel Är matematik- och fysiklärare på gymnasiet med 
relativt lång erfarenhet av datoranvändning i 
matematikundervisningen. 

 

5.4 Resultatsammanställning 

Intervjuerna lämnade efter sig (digitala) ljudupptagningar som på något sätt skulle sammanställas. 
För att i det insamlade materialet kunna hitta svar på de ställda frågorna började jag med att överföra 
intervjuerna en efter en till skriftlig form, där det mesta av det som sades sattes på pränt. En viss 
sollning av för sammanhanget ointressant prat och upprepningar skedde i det läget. När väl en hel 
intervju var satt på pränt stuvades den om lite för att samla pratet efter olika frågor. Den skriftliga 
versionen av intervjun fick nu en mer sammanhängande ämnesordning på bekostnad av den krono-
logiska ordningen för att enklare hitta svaren på forskningsfrågorna. 
 
Lärarna berättade ganska fritt om sitt arbete och ofta fick jag svar på frågor jag kanske tänkt ställa 
innan jag hann ställa den. Vid den skriftliga sammanställningen av intervjuerna kunde jag då skriva 
dit frågor som rubriker till lärarnas svar även om frågan aldrig uttalades, också för att bättre hitta i 
materialet. Dessa rubriker/frågor finns återgivna i Bilaga 1. 
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5.5 Forskningsetik 

Ingenting i detta material kan anses vara av särskilt känslig eller integritetskränkande art. Ändå är 
givetvis alla namn i detta arbete fingerade och informationen om lärarnas skolor är också beskurna 
för att göra identifikation den vägen omöjlig i enlighet med forskningsetiska principer inom huma-
nistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet (2002). 
 
De intervjuade lärarna fick först en förfrågan om de var villiga att berätta för mig om sina erfaren-
heter av datorstöd i matematikundervisningen. (Se Metod->Urval för mitt brev till lärarna. Ett par 
av lärarna frågade jag muntligen.) Vid intervjutillfällena upprepade jag lite kortfattat vad mitt arbete 
skulle handla om och fick från lärarna klartecken att fortgå med intervjuerna, som jag också i samt-
liga fall fick godkännande att spela in för att slippa anteckna under intervjutillfället. Lärarna informe-
rades också om att när detta arbete är slutfört kommer samtliga inspelningar att makuleras. 
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6 Resultat 
Resultatet från intervjustudien presenteras här genom att frågorna från frågeställningarna besvaras 
en i taget. 
 

6.1 Hur används datorn i undervisningen? 

De intervjuade lärarna hade blivit utvalda för att de har sagt sig på något vis använda datorstöd i 
matematikundervisningen, men på vilket sätt datorn används har inte på något sätt varit avgörande i 
urvalet. Det hade jag oftast ingen aning om när urvalet skedde. Därför blir det ganska naturligt att 
börja med att fråga på vilket sätt lärarna använder datorn i undervisningen. 
 
Det visade sig i intervjuerna att alla lärare använde datorn som ett hjälpmedel och verktyg under 
genomgångar så som föreläsare och föredragshållare kan använda sig av PowerPoint. Med en video-
kanon projiceras lärarens dator synligt för eleverna, och läraren kan bland annat visa bilder och rita 
grafer i Excel eller GeoGebra som underlag för genomgången eller en gemensam diskussion. 
 
Två av lärarna har också erfarenhet av att sätta eleverna framför datorn och ge dem uppgifter att 
lösa med datorns hjälp, där den ena har haft datorlektioner regelbundet en gång i veckan under en 
kurs, medan den andra lite mer sporadiskt har haft datoruppgifter åt eleverna. De övriga tre lärarna 
har i princip ingen (eller väldigt liten) erfarenhet av undervisningsmoment där eleverna själva jobbar 
vid datorn. 
 

6.2 Varför används datorstöd i matematikundervisningen och 
vilka effekter har det? 

Frågorna om varför datorstöd används och vilka effekter det har hänger ihop. De som i undervis-
ningen använder datorstöd, får vi förmoda, gör det för att det har eftersträvansvärda effekter. Här 
skall vi nu reda ut vilka dessa eftersträvansvärda effekter är, eller åtminstone vilka eftersträvansvärda 
effekter lärarna påstår att det har. Vi måste också här göra en uppdelning mellan de olika använd-
ningssätten funna ovan. 
 

6.2.1 Datorn som lärares hjälpmedel vid genomgångar 

Det enkla svaret på frågan om varför lärare använder datorer vid genomgångar är att datorn är ett 
bra stöd och hjälpmedel för läraren under genomgången. När Natan berättar om hur han försöker få 
sina kollegor att öka datoranvändningen säger han att han brukar ”demonstrera lite GeoGebra för 
dem och visa hur bra det är, och hoppas att de skall förstå att det är ett bra hjälpmedel och verktyg.” 
Men vad är det då som är bra? 
 
En återkommande aspekt på att använda datorn vid genomgångar är att det sparar tid. Mitt påstå-
ende ”När jag hört hur du använder datorn låter det som om datorarbetet inte direkt stjäl någon tid 
från den vanliga undervisningen, utan snarare att den sparar tid” besvaras av Otto med ”Jo, så är 
det”, och han tillägger ”Förhoppningen är ju att eleverna skall förstå bättre genom att vinkla ma-
tematiken på så många olika sätt man kan”. Även Samuel är inne på att datoranvändandet spar tid. 
På min fråga om datoranvändandet tar tid och han måste skära ner i några moment svarar han: ” 
Nej, det sparar ju tid. Det går lite fortare och man hinner med mer. Framförallt frigör man mer tid 
för eleverna att vara aktiva.” 
 
Ett annat återkommande ämne som nämns som en fördel av lärarna är möjligheterna att visualisera 
och åskådliggöra matematiken. Allan nämner fördelar med att kunna åskådliggöra vissa begrepp: ”… 
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att kunna åskådliggöra vissa begrepp dynamiskt så att det blir möjligt att fatta begreppen på ett 
bättre sätt än att bara se stillbilder.”, säger han och fortsätter ”Vinsten är alltså att man kan förenkla 
för förståelse och ge möjlighet till djupare förståelse.”. 
 
Även Samuel nämner det visuella och möjligheterna att åskådliggöra matematiken och säger ”jag 
tror, utan att konkret ha undersökt det systematisk, att eleverna tycker det är bra att få den här gra-
fiska och visuella kopplingen. Det är mitt intryck.” På frågan hur Samuel skulle motivera sina kolle-
gor att börja använda datorn i undervisningen, vilket indirekt är en fråga om hur han motiverar sitt 
eget användande, svarar han ”Framförallt att man kan visualisera dynamiskt och att det ger mer ut-
rymme för en diskussion i klassrummet i större eller mindre grupper. Det tycker jag är tillräckliga 
skäl.”. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna samstämmigt pekar på fördelarna med att kunna 
åskådliggöra matematiken med dynamiska bilder. Att detta ger ytterligare en infallsvinkel som kan 
underlätta förståelsen till att både bli djupare och komma snabbare är de också överens om. Dator-
användningen under genomgångarna ökar alltså effektiviteten i undervisningen enligt lärarna. Man 
hinner mer på kortare tid. I och med en ökad effektivitet på genomgångarna blir det mer tid över till 
att låta eleverna vara aktiva i både eget arbete och gemensamma diskussioner, vilket inte alls är en 
otrevlig bieffekt. 
 

6.2.2 Eleverna jobbar själva vid datorn 

För att söka svar på frågan varför eleverna själva får jobba vid datorn får vi gå till Malte och Natan, 
de lärare som nämnvärt har placerat eleverna vid datorerna i undervisningssyfte. 
 
Natan fick aldrig varförfrågan ställd rakt på sak, men det går att utläsa svar på den utifrån vad han 
har svarat på andra frågor. När vi pratar om GeoGebra-uppgifter som eleverna får göra själva säger 
Natan bland annat att ”Eleverna tycker det är kul. Ja, 90-95 % tycker det är kul och intressant”, och 
att det är lättare att lära sig något när man tycker det är roligt och intressant är ju allmänt känt. Även 
Malte är inne på att eleverna tycker det är roligt att sitta vid datorn, i vilket fall en del elever, och 
kanske andra elever än vad som normalt tycker ”vanliga” lektioner är roliga. ”Det tilltalar delvis 
andra elever. Det finns väl inget sätt som alla tycker är bäst.”, säger han. Det handlar alltså också om 
att variera sin undervisning. Variationen är viktig i sig tycker Malte som säger ”Har man en kurs är 
det väl rimligt att man någon gång får ha roligt”. Det visar sig också i mina intervjuer att det inte 
alltid bara är eleverna som tycker det är roligt; ”Du frågar i och för sig efter elevnyttan, men jag har 
haft rätt roligt själv…”, säger Malte. 
 
Malte tror att eleverna kan få en annan och bättre förståelse för vissa delar inom matematiken när de 
själva får hålla på att arbeta med ett dynamiskt datorprogram. ”Får de hålla på lite i GeoGebra tror 
jag det fastnar bättre” säger han och tillägger att det i och för sig kan finnas andra saker man tappar 
när man inte hinner räkna ”femtioelva uppgifter ur boken”. Natan och jag pratar om vilka kursmål 
man kan uppfylla när eleverna jobbar vid datorerna och Natan säger ”… att det är de här över-
gripande målen. Det här med förtrogenhet och känsla för matematiken och kunna använda den 
praktiskt.”. Det handlar alltså även här, precis som vid datorstöd vid genomgångar, om att få en dju-
pare och bredare förståelse. 
 
Natan påpekar att klassrumsmiljön är en väldigt artificiell miljö. ”Det blir lite mer kontakt med verk-
ligheten när man sitter vid datorn och ett någorlunda professionellt hjälpmedel än att sitta med pap-
per och penna och lärobok i ett klassrum med whiteboardtavla.”. ”Kopplar man in datorerna finns 
det i alla fall en rimlig möjlighet att eleverna upplever det som ett ämne som har någonting med 
verkligheten att göra.”. Att koppling till verkligheten, till exempel så som Natan säger att eleverna 
kan få vid datorn, kan fungera som motivationshöjare och öka elevernas möjligheter till förbättrat 
lärande måste anses som allmänt känt. 
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Lärarna säger alltså att eleverna tycker att det är roligt att använda datorer, att de får möjlighet till en 
annan och bättre förståelse, och att de kan se en koppling till verkligheten utanför skolmiljön. 
 

6.3 Vilka tips och rekommendationer kan lärare med vana av 
datorstöd ge de ovana? 

Lärarnas entusiasm för datorn som hjälpmedel vid genomgångar har för mig varit slående. Framför-
allt har det i framkommit i lärarnas villighet att berätta hur de jobbar och i deras tonfall under inter-
vjuerna, vilket inte riktigt kommer fram när intervjuerna sätts på pränt. Men om GeoGebra säger 
Malte ”Jag tycker det är suveränt, måste jag säga. Det är helt perfekt. Det är kraftfullt och lättanvänt. 
Det är perfekt för undervisning, egentligen.” I olika grad försöker de också missionera om datorns 
(och GeoGebras) förträfflighet. Natan säger som sina kollegor att han brukar ”demonstrera lite 
GeoGebra för dem och visa hur bra det är, och hoppas att de skall förstå att det är ett bra hjälpme-
del och verktyg”. Allan pratar om sina kollegor och säger att han kan ”visa dem några simuleringar10 
ibland, så får de själva komma fram till om de vill visa dem i sina klasser eller inte.”  
 
Det grundtips som inte sägs rakt ut, men som sammantaget ändå blir rätt tydligt är att ”Sätt igång! 
Prova! Datorn är ett jättebra verktyg och hjälpmedel i undervisningen! Det finns mycket att vinna på 
att använda det!”  
 
Natan, som är en av lärarna som låtit eleverna själva jobba vid datorerna, pratar om att komma igång 
och säger ”… Efter ett tag har man testat så mycket själv att man vågar visa något i klassen. Och 
sedan efter ett tag har man blivit van med det, då kommer man så långt att man vågar låta eleverna 
ta in datorerna i klassrummet och köra själva.” Natans tips blir alltså att börja med att använda da-
torn vid genomgångar för att skaffa sig lite erfarenhet innan eleverna får jobba själva vid datorerna. 
 
Nästa tips handlar om att man måste ha en stabil teknik innan man drar igång. ”Se till så att man har 
stabil teknik! Det är helt avgörande” är det första Malte säger när han får frågan om vad han har för 
tips till ovana lärare. ”Man har inte råd med många missar” fortsätter han. Allan nämner även han 
tekniken och säger ”Det krävs lite tekniska detaljer för att det praktiskt skall fungera att använda 
simuleringarna i undervisningen. Det måste finnas projektorer och datorer, helst i varje klassrum.” 
 
Utöver en fungerande teknik behöver man också ha en fungerande organisationen i den meningen 
att man behöver ha rektor, IT-organisationer och eventuellt andra berörda med sig i det man gör. 
Malte nämner att IT-organisationen i hans kommun är ett hinder. ”Ett problem är kommunens IT-
enhet som sätter stopp för all nedladdning av program, men nu har jag en bärbar dator som ligger 
utanför kommunens nät där jag har kunnat installera GeoGebra”. Med detta kommer tipset att söka 
stöd hos rektor och övrig organisation i det man tänker göra så man inte blir motarbetad och att 
man inte stöter på patrull där man inte hade tänkt det. 
 
 
 

                                                 
10 Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Med datorn till hjälp 
skulle man till exempel relativt enkelt kunna simulera 1000 tärningskast. 
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7 Diskussion 
7.1 Hur används datorn i undervisningen? 

I den här undersökningen kunde två arbetssätt urskiljas och särskiljas. För det första var det när da-
torn används som ett lärarstöd under genomgångar för att visa saker för eleverna med, och det 
andra när eleverna själva får jobba vid datorerna.  
 
Den forskning jag hittat om datorhjälpmedel i matematikundervisningen på gymnasiet har i princip 
enbart handlat om när eleverna själva får jobba med datorn (eller räknaren) i en laborativ miljö eller 
liknande, och inte om att läraren använt datorstöd i genomgångar. (Se bland annat Bergqvist, 2001; 
Engström, 2006; Falih & Jensen, 2009; Lantz-Andersson, 2009; Lingefjärd & Holmquist, 2003.) Det 
kan ju nämnas som anmärkningsvärt att det användningssätt som enligt den här studien verkar vara 
det vanligaste också verkar vara det som det forskats minst på. 
 

7.2 Varför används datorstöd i matematikundervisningen och 
vilka effekter har det? 

Det två funna arbetssätten måste även här behandlas var för sig. 

7.2.1 Datorn som lärares hjälpmedel vid genomgångar 

I den här studien har jag intervjuat lärare som sagt sig på något sätt använda datorn i matematik-
undervisningen. Även om inte alla sätter eleverna att själva jobba vid datorn, så använder alla inter-
vjuade lärare datorn som stöd vid gemensamma genomgångar i klassrummet. De har allihop upp-
täckt fördelarna med att i GeoGebra kunna rita snygga och tydliga figurer som dessutom är lätta att 
justera och modifiera. Möjligheterna att med datorns hjälp visualisera matematiken är en fördel som 
flera av lärarna pekar på. Det är klart att man med datorns hjälp hinner rita fler kurvor än vad man 
skulle hinna vid tavlan, till exempel. Dessutom finns möjligheter att zooma in och ut i figuren. Tid 
och energi kan flyttas från att rita figurer på tavlan till att diskutera figurerna, vilket flera av lärarna 
pekar på. 
 
Ett resultat som framkommer vid intervjuerna är att med datorn som hjälp ges mer utrymme för 
diskussion i klassrummet. Att enkelt kunna modifiera figurer och kurvor dynamiskt underlättar och 
stimulerar det hypotetiska tänkandet, vill jag påstå. Jämför följande situationer: 
 

1) Läraren har ritat en figur på tavlan och frågar eleverna ”vad skulle hända med figurens area 
om vi kunde dra i det här hörnet?” 

2) Läraren har ritat samma figur i ett dynamiskt program och frågar eleverna ”vad kommer att 
hända med figurens area när vi drar i det här hörnet?” 

 
Eleverna i situation 2) kommer strax att få se vad som händer, medan eleverna i situation 1) ”bara” 
kommer att få lärarens ord på vad som skulle hända. Förutom fördelarna att eleverna i situation 2) 
kommer få ett visuellt svar på frågan tror jag att situation 2) stimulerar eleverna bättre än situation 1) 
att i förväg tänka till själva. Vetskapen om att man snart kommer att få se vad som händer tror jag 
ökar motivationen att tänka till och försöka klura ut rätt svar och ökar därmed aktiviteten hos ele-
verna. En av lärarna säger att datoranvändandet ger mer utrymme för diskussion i klassrummet, och 
jag kan mycket väl tänka mig att detta skulle kunna vara ett sådant tillfälle, när de diskuterar vad som 
kommer att hända. Med datorn och ett dynamiskt datorprogram tror jag det blir lättare att ställa hy-
potetiska frågor, eller i alla fall lättare att kontrollera svar på hypotetiska frågor. Kanske man aldrig 
hade ställt frågan över huvud taget och kanske hade diskussionen aldrig ägt rum om inte datorhjäl-
pen funnits. 
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På frågan om datorarbetet tar tid från det ”vanliga” arbetet svarar lärarna enhälligt att när det gäller 
genomgångar inför hela klassen tar det inte tid, utan det sparar tid. Man hinner göra mer, och man 
kan dessutom förhoppningsvis även göra det bättre. Detta tycker jag verkar motivera lärarna till att 
använda datorn ännu mer. De ser en potential att kunna göra undervisningen ännu bättre och 
effektivare, och jag får känslan av att om jag skulle fråga dem igen om något eller några år så har de 
allihop utvecklat och förbättrat sina lektionsgenomgångar inte minst med hjälp av datorer, och 
kommer använda datorn ännu mer än vad de gör idag. Även Falih och Jensen (2009) fann i sin stu-
die av grafritande miniräknare att lärarna upplevde att vissa moment i kurserna kunde gås igenom 
snabbare med räknarnas hjälp. Det verkar alltså som om den stress jag själv ibland upplevt i skolan 
(under min lärarutbildning) över allt som måste hinnas med under en kurs skulle kunna minskas med 
ett ökat användande av tekniska hjälpmedel i form av datorer och grafritande miniräknare.  
 
De lärare som använder sig av datorer vid sina genomgångar tycker att det är effektivt och att 
genomgångarna blir bättre, enligt dem själva. Min förvissning är att denna effektivisering kommer att 
spridas i lärarkåren, även om det känns som om det tar en del tid. Och i viss mån måste det också få 
ta tid. För att kunna dra nytta av ett verktygs förträfflighet måste man kunna hantera verktyget, och 
kan man inte det förlorar det all sin relevans. Lärarna måste ges tid och tillfällen att lära sig hantera 
verktygen. 

7.2.2 Eleverna jobbar själva vid datorn 

Lärarna säger i intervjuerna att eleverna tycker att det är roligt att använda datorer, att de får möjlig-
het till en annan och bättre förståelse, och att de kan se en koppling till verkligheten utanför skol-
miljön. 
 
I intervjustudien har det visat sig att datorarbete kan fungera som motivationshöjare för eleverna 
genom att de kan få en mer verklighetsanpassad syn på matematiken om man använder datorer, 
vilket man ju gör i verkligheten utanför skolan på allsköns områden. Motivationshöjaraspekten har 
även Richter och Nilsson (2006) funnit. ”Vi menar att datorstödd undervisning kan vara behjälplig för 
att främja inlärningen och höja elevernas motivation” skriver Richter och Nilsson (2006, s. 2).  
 

Ett argument som nämns av de lärare som låter eleverna själva jobba vid datorn är att eleverna får 
en möjlighet till en annan och bättre förståelse. Tecken på bättre förståelse hittar också Falih och 
Jensen (2009), Bergqvist (2001) och Lingefjärd och Holmquist (2003). En av anledningarna torde 
vara det enkla faktum att eleverna får ytterligare ett arbetssätt att jobba på, det vill säga större varia-
tion. Det ger fler infallsvinklar och fler möjligheter till förståelse. Både lärarna och litteraturen (Drey-
fus, 1994; Engström 2006) antyder också att möjligheterna till visualisering är en starkt bidragande 
orsak till den ökade förståelsen. 
 
I en traditionell undervisning med en inledande genomgång och följande uppgiftslösning hos ele-
verna har jag upplevt att det inte är sällan under uppgiftslösningen som eleverna börjar fatta det som 
sades under genomgången. Det krävs ofta att eleverna själva behöver arbeta med något för att de 
skall förstå och kunna ta det till sig. Det räcker inte med att kunskap föreläses och presenterats för 
eleverna. Kunskapen måste arbetas fram. Enligt klassisk konstruktivism måste eleverna få tillfälle 
och möjlighet att själva bearbeta, vrida och vända och utforska det stoff de enligt kursplanerna skall 
lära sig. Med avancerade datorprogram finns det fantastiska möjligheter för eleverna att själva jobba 
med matematiken på ett helt nytt sätt där man dynamiskt kan vrida på parametrar i figurer med 
mera11. Detta kan givetvis vara ett nyttigt komplement till en traditionell lärobok med räkneuppgif-
ter, statisk text och statiska bilder. 
 
När Engström (2006) beskriver Erikas (en av lärarna i hennes studie) arbete säger hon att Erikas 
uppgifter åt eleverna inte bidrar till någon vidare diskussion, och jag tolkar det som nedsättande. Jag 

                                                 
11 Se ett par enkla exempel i bilagan om GeoGebra. 
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tycker att det inte skall behöva vara negativt om inte datorarbetet bidrar till någon diskussion. Även 
om det i många sammanhang är bra med diskussion behövs det också tid för eget arbete i lugn och 
ro, och Erikas syfte var kanske inte heller att skapa förutsättningar för diskussion. Inte heller har jag 
fått intrycket i den här studien att Malte och Natan med sina datoruppgifter åt eleverna haft som 
målsättning att få igång diskussioner. De har funnit andra vinster än att få igång diskussioner. Dis-
kussionerna har däremot kommit, har vi sett, under genomgången när läraren då inför hela klassen 
använt datorstöd. 
 
Eleverna i Lil Engströms (2006) studie får mycket olika uppgifter av sina lärare som har lite olika 
målsättningar med datorarbetet, och det visar sig också givetvis ge olika resultat. Dock har jag inte i 
den här studien gått närmare in på hur de intervjuade lärarnas elever får jobba med datorn och vil-
ken typ av uppgifter de får. 
 
En viktig aspekt som kommer fram i intervjuerna är variationsaspekten. Hos en av lärarna kommer 
det fram att elevernas eget datorarbete tilltalar delvis andra elever, det vill säga elever som kanske 
inte är lika tilltalade av traditionellt eget arbete, vilket han i sig tycker kan motivera datorarbetet. Det 
tycker läroplansförfattarna också. I Lpf 94 under rubriken ”Skolans uppdrag” är det första som står: 
 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. (Lpf 94, s. 5) 

 
Kan man med datorarbete variera undervisningen så att den tilltalar andra elever har man ju för dem 
just skapat bättre förutsättningar för att de skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Sofie Gustafson 
(2000) har också funnit att det kan vara bra med variation och skriver om elevers eget datorarbete: 
  

De övriga matematiklärarna såg främst möjligheter genom att fånga elevernas intresse eftersom det är en 
omväxling mot den ”vanliga” matematikundervisningen i klassrummet. Datorprogrammens möjlighet att 
förstärka med ljud- och bildeffekter gör att undervisningen blir mer spännande. (Sofie Gustafson, 2000, s. 
21) 

 
Variation kan alltså vara bra både för att få olika infallsvinklar och för att kunna höja motivationen, 
intresset och koncentrationen. 

7.2.3 Sammanfattning 

När jag sammanfattar mina intervjuer med lärarna och jämför arbetssätten datorstöd för lärarens 
genomgångar och elevaktivt datorarbete, så finner jag hos lärarna den största entusiasmen i samband 
med det förstnämnda, det vill säga datorstöd vid genomgångar. Min känsla är att det arbetssättet har 
utvecklat och förbättrat undervisningen mer än vad det elevaktiva arbetssättet gjort. Samtidigt verkar 
det arbetssättet vara det lättaste att komma igång med för lärarna. Mot bakgrund av detta vill jag 
påstå att om det skulle startas något projekt för ökad datoranvändning i matematikundervisningen, 
så tror jag det vore mest fruktsamt att rikta in sig på lärares datoranvändning vid genomgångar, även 
om det skulle vara elevernas användning man ville öka. Den skulle man sedan, i ett andra steg, 
kunna rikta in sig på. Kanske skulle en genomarbetad och bra lärarhandledning med konkreta förslag 
och exempel till första steg kunna vara en väg att få datorovana lärare att börja utnyttja datorns möj-
ligheter. En annan möjlig väg för att få ett ökat datoranvändande i klassrummen är, som Engström 
(2006, s. 198) var inne på, att på lärarutbildningarna utbilda blivande lärare i att använda datorstödet, 
så att de själva kan använda det, men också så att de som verksamma lärare kan ”missionera” bland 
sina kollegor. 
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7.3 Vilka tips och rekommendationer kan lärare med vana av 
datorstöd ge de ovana? 

Ett av tipsen som framkommit i intervjuerna handlar om vikten av att ha en stabil teknik när man 
börjar så man inte fastnar i teknikstrul. Här borde matematikläraren kunna ta IT-organisationen till 
hjälp med att iordningställa datorer, kan man tycka, men en av lärarna nämner till och med IT-orga-
nisationen som ett hinder när de inte tillåter GeoGebra att installeras på datorer i kommunens data-
nät. Jag tror säkert att tillgången och lättillgängligheten till datorer och kringutrustning spelar stor 
roll för om lärare skall kunna ta steget och börja använda datorn som ett hjälpmedel. Likaväl som 
stöd från skolledning och organisation är viktigt så man inte blir motarbetad. Fler och fler klassrum 
blir utrustade med fast monterade projektorer och det blir allt vanligare att gymnasieelever förses 
med bärbara datorer i skolan, vilket i framtiden borde underlätta lärares och elevers datorarbete på 
lektionerna. Balke och Hutt (2008) konstaterar även de att det viktigaste för ökad datoranvändning i 
skolan är tillgången på fungerande teknik. Detta borde kunna ge en tankeställare till dem som verkar 
för ett generellt ökat datornyttjande i undervisningen. Det är alltså inte bara lärarna man skall för-
söka påverka, utan det gäller att få även skolans övriga organisation med på tåget. 
 

7.4 Iakttagelser och fortsatta studier 

I min intervjustudie var utgångspunkten att undersöka varför datorer används i undervisningen. Det 
har ändå framkommit en del förklaringar och möjliga orsaker till varför datorn inte används mer än 
den görs, både i intervjuer och i litteraturstudier. Genom att ta upp även dessa hinder till diskussion 
hoppas jag kunna tydliggöra problem och uppgifter som måste lösas eller åtminstone bör tas i beak-
tande innan man sätter igång att använda datorn i matematikundervisningen.  
 
I mina intervjuer har det klart och tydligt framkommit att datorn främst används som ett hjälpmedel 
för läraren under genomgångar. Vad kan det då bero på att lärarna inte låter eleverna laborera själva 
mera? Ja, inte verkar det bero på ovilja hos de intervjuade lärarna. Flera av de intervjuade lärarna har 
planer på att låta eleverna bli mer aktiva framför datorn framöver. ”Tankarna framåt är att kunna 
skapa någon form av laborativa uppgifter, men jag har inte kommit dit än” säger en lärare, och en 
annan berättar att han håller på att utveckla uppgifter som eleverna själva kommer kunna jobba med 
vid datorn. Men varför har de inte kommit till skott? Varför har de bara planer på att i framtiden låta 
eleverna jobba med datorn och varför har de inte börjat med det? Jag tror att det ligger mycket i det 
Natan säger när han pratar om flera nivåer i användandet. Från det att man själv börjar testa lite via 
demonstrationer till ett elevanvändande fullt ut. Visst är det så att man som lärare själv vill känna att 
man har lite koll på det man tänker sätta eleverna på att göra. Att själv ha kört programmen ett tag 
och ha laborerat med lite uppgifter innan man sätter eleverna på det ser jag som ett måste, inte minst 
med tanke på det som sägs om att när eleverna skall sitta vid datorerna och jobba under lektionstid 
måste läraren vara beredd på att vara teknisk support på datorerna och de program som skall använ-
das. Det kan vara ett stort steg för många lärare och en hög tröskel att passera att känna att man har 
så pass mycket kontroll själv att man kan ”släppa lös” eleverna vid datorerna, och innan man är be-
redd att ta det steget tror jag det behövs en del egen erfarenhet.  
 
Engström (2006) framhåller vikten av en bra problemformulering för eleverna när de sätter sig vid 
datorn. I hennes studie där tre olika lärare och deras klasser studerats, har resultatet av datorarbetet 
varit starkt beroende av vilken typ av uppgifter eleverna fick att arbeta med. Eleverna behöver som 
alltid vettiga och bra uppgifter. Att leta fram sådana ur litteratur eller på nätet har inte varit gjort i en 
handvändning, har jag själv erfarit. Men utbudet, framförallt på nätet, växer för varje dag och det blir 
lättare att hitta bra uppgifter för eleverna. Att själv konstruera alla uppgifter skulle också vara ett 
stort jobb, och kanske näst intill ett omöjligt jobb om man själv inte har en del egen erfarenhet av 
datorarbete. Ett nytt arbetssätt i klassrummet, som det här skulle vara, påstår jag kräver ganska 
mycket planering och förberedelsetid, mer tid än det behövs för att planera en ”vanlig” lektion. Tid 
är en bristvara för många lärare idag framkommer det inte minst i press och i den allmänna debatten. 
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Förberedelserna måste kunna bli en investering på lite längre sikt, som en av lärarna menar när han 
säger ”… och där måste man investera tid. Skall man investera den tiden för bara ett moment, så blir 
det väldigt dyrt.”. Det måste alltså finnas förberedelsetid att investera, och det tror jag inte alltid att 
det gör. 
 
På vissa områden finns det ganska olika erfarenheter, kan man konstatera. Engström (2006) pekar på 
att Schofield i sin forskning har sett att eleverna får mindre dötid vid datorarbete då de i större ut-
sträckning försöker komma vidare på egen hand än när de inte sitter vid datorn. Malte, å andra si-
dan, säger att eleverna växlar över till facebook eller youtube på några sekunder om de inte får hjälp 
när de vill ha det. Otto säger också att eleverna alltid håller på med annat vid datorerna och att da-
torarbetet ofta inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Å andra sidan, igen, har Natan inte sett 
sina elever hålla på med annat än vad de borde vid datorerna. Även Lantz-Andersson (2009) kon-
staterar att eleverna har en förmåga att hitta på annat att göra vid datorerna än det de är där för att 
göra. 
 
Ganska olika och i viss mån motstridiga erfarenheter finns det här, alltså. Vad kan dessa stora skill-
nader bero på? Jag tror att det helt enkelt hänger ihop med att vi människor är olika. Det satt olika 
elever i de olika klassrummen som också hade olika lärare. Skulle man undersöka om det brukar vara 
pratigt i klassen när läraren har genomgång skulle man förmodligen också få olika resultat beroende 
av vilken klass som satt i klassrummet och vilken lärare som höll genomgången, och inte så många 
skulle bli förvånade över det. En del klasser är mer pratbenägna än andra, och en del lärare lyckas 
stävja prat och hålla koncentrationen uppe bättre än andra. 
 
Av detta drar vi lärdomen att det ofta behövs ett stort statistiskt material för att kunna dra vissa slut-
satser. Den här studien kan svara på vad de intervjuade lärarna har för erfarenheter och hur de job-
bar, men jag har aktat mig för att dra för långtgående generella slutsatser. Vad ändå alla de intervju-
ade lärarna är eniga om är GeoGebras förträfflighet och att de alla upplever att de med datorns och 
GeoGebras hjälp hinner med mer på lektionerna och även att lektionerna blir bättre, får en högre 
kvalité. 
 
En annan slutsats man kan dra är att ett arbetssätt som är bra för en del lärare inte nödvändigtvis är 
bra för alla andra lärare. Alla är inte lika bra på att använda samma verktyg, helt enkelt. Verktyget 
kan passa någon som handen i handsken, medan det någon annan passar som handen i … träskon. 
 
En av de intervjuade lärarna ondgör sig över elevernas algebrakunskaper som han minst sagt finner 
bristfälliga och tycker sig inte funnit någon hjälp av datorn med att rätta till det. Sutherland (1994) 
fann att vanlig datorprogrammering kan vara behjälplig i ämnet, men jag tror att det var på en mer 
grundläggande och konceptuell nivå än vad läraren syftar på. Verktyg för lärande och träning på lite 
mer komplicerade algebraiska manipulationer har inte hittats varken av läraren eller av mig. 
 
Alla lärare jag själv intervjuat i denna studie använder sig av GeoGebra, och min uppfattning är att 
de använder GeoGebra mer än något annat program. Det var den känsla jag fick vid intervjuerna 
även om frågan inte alltid ställdes rakt ut. Därför förvånar det mig en del att enkätsvaren i Balke och 
Hutts (2008) undersökning om vilka program som är vanligast placerar GeoGebra som nummer 7 
efter Cabri, Mathematica och Graphmatica. Jag vågar mig på en gissning att GeoGebra har vuxit i 
användande och tagit marknadsandelar den senaste tiden och, mot bakgrund av lärarnas entusiasm, 
även att det kommer att växa framöver. 
 
En typ av datorverktyg som jag inte stött på bland de intervjuade lärarna, men som jag stött på på 
andra håll och som jag vet är på gång i en del skolor är interaktiva skrivtavlor såsom eBeam, SMART 
Board, ActivBoard och CleverBoard. Inte har jag heller stött på särskilt mycket om interaktiva 
skrivtavlor i litteraturen, så här verkar det finnas mycket att studera. Denna teknik är vad jag har 
förstått under en väldigt expansiv fas både ur marknadsaspekten (många börjar utrusta sig med in-
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teraktiva skrivtavlor) och utvecklingsaspekten (det sker mycket utveckling på produkterna). På grund 
av det senare kan det vara svårt att göra studier vars relevans skulle hålla över längre tid. Nästa för-
bättrade version av en produkt som kanske på något avgörande sätt förändrar förutsättningarna kan 
vara på väg ut på marknaden samtidigt som studien av den föregående versionen är klar. 
 
 

7.5 Metoddiskussion 

För att uppfylla undersökningens syfte och finna svar på de ställda forskningsfrågorna har jag funnit 
intervjustudien som en lämplig metod.  
 
Fem lärares erfarenheter har undersökts, och lärarnas tillförlitlighet betraktar jag som mycket stor. 
Slutsatser kan dras (och har dragits) om de här lärarnas erfarenheter, deras motivation med dator-
arbete och deras tips och rekommendationer. Materialet är dock för litet (fem lärare) för att jag skall 
kunna dra generella slutsatser, vilket jag också har aktat mig för att göra. Det överlåter jag till läsaren 
att göra själv, då hon finner det lämpligt. 



Erik Åberg: Datorstöd i matematikundervisningen. Sidan 26 av 31 

 

Referenser 
  

Balke Henrik & Hutt Mikael (2008) Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematik-
undervisningen, Examensarbete vid Göteborgs universitet – lärarutbildnigen, rapportnummer 
HT08-2611-201. 

Bergqvist Tomas (2001) To Explore and Verify in Mathematics, Umeå: Umeå university, Depart-
ment of Mathematics. 

Dreyfus, Tommy (1994). The Role of Cognitive Tools in Mathematics Education. I R. Biehler, 
R.W. Scholz, R. Strässer, B. Winkelmann, Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline, s. 
201-211. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Engström Lil (2006) Möjligheter till lärande i matematik, Stockholm: HLS Förlag. 

Falih, Elaf and Jensen, John (2009) Grafritande räknare – hur påverkar de undervisningen i matematik? 
Examensarbete vid Malmö högskola – lärarutbildningen. 

Gustafson Sofie (2000) Lärares attityder till datorer i undervisningen, Linköping: Linköpings universi-
tet. 

Hartman Sven G. (1991) Handledning, Linköping: Linköpings universitet. 

Lantz-Andersson, Annika (2009) Framing in Educational Practices Learning Activity, Digital Technology 
and the Logic of Situated Action, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Lingefjärd, Thomas & Holmquist, Mikael (2003). Learning mathematics using dynamic geometry 
tools. In S. J. Lamon, W. A. Parker, S. K. Houston (Eds.), Mathematical Modelling: A Way of 
Life. ICTMA 11 (pp. 119–126). Horwood: Chichester. 

Richter, Peter & Nilsson, Staffan (2006) Matematik med Excel för gymnasiet, Karlstad: Karlstads 
universitet 

Skolverket (2000) Kursplan matematik C 

Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94 

Sutherland, Rosamund (1994). The Role of Programming: Towards Experimental Mathematics. 
I R. Biehler, R.W. Scholz, R. Strässer, B. Winkelmann, Didactics of Mathematics as a Scientific 
Discipline, s. 177-187. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Tall, David (1994). The Role of Programming: Towards Experimental Mathematics. I R. Biehler, 
R.W. Scholz, R. Strässer, B. Winkelmann, Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline, s. 
189-199. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. 
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf [2010-05-10] 

  



Erik Åberg: Datorstöd i matematikundervisningen. Sidan 27 av 31 

Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuerna 

Intervjuerna med lärarna var för det mesta ett samtal där jag började med att be lärarna berätta om 
deras datoranvändande i samband med undervisningen. Ofta fick jag svar på många frågor utan att 
frågor behövde ställas. När materialet sedan bearbetades sammanställde jag de svar jag fått under 
rubriker i form av frågor för att få en bättre överblick av materialet. En del av frågorna ställdes verk-
ligen, men en del är bara satta som rubriker på de svar jag ändå fick.  
 
De intervjufrågor jag hade med mig till intervjuerna var egentligen bara uppsatsens frågeställningar. 
 
I denna bilaga presenteras frågorna/rubrikerna för varje samtal. 

 
Intervju med Malte 
 

 Vilka program använder du i matematikundervisningen? 

 Hur länga har du hållit på? 

 Vad fick dig att börja? 

 Använder du datorhjälpmedel i alla dina klasser? 

 Inom vilka matematikområden använder du datorhjälpmedel? 

 Hur tas det emot av eleverna, då? Hur upplevs datorhjälpmedlen av eleverna? 

 Du som har använt GeoGebra en del, tycker du att programmet är bra eller har det brister? 
Är det något du saknar i det? 

 När en timme i veckan flyttades från klassrummet till datasalen, vad fick du då stryka från 
den vanliga undervisningen? 

 Har det varit värt besväret att driva det stora projektet? 

 Har kursplaner eller läroplan uppmuntrat/inspirerat dig till att använda datorn? 

 Vad har du haft för examinering av datorarbetet? 

 Har du satt eleverna i grupparbete eller i enskilt arbete? 

 Har du haft väldefinierade uppgifter med tydliga instruktioner? 

 Har du skrivit frågorna/uppgifterna själv, eller har du kunnat hämta dem någonstans ifrån? 

 Det här projektet med en data-lektion i veckan, vilka är vinsterna med det och vad tjänar ele-
verna på det? 

 Vad är dina avslutande tips till de lärare som skall dra igång? 
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Intervju med Natan 
 

 Vad använder du för program i din undervisning? 

 När eleverna jobbar med det, sitter ni i datasal då? 

 Tycker eleverna det är roligt med GeoGebrauppgifter? 

 Är det de som annars har svårt för matematiken? 

 Apropå att som lärare komma igång att använda GeoGebra: 

 Får eleverna laborera med färdiga/halvfärdiga GeoGebra-filer eller programmerar de Geo-
Gebra själva? 

 I vilka kurser är det du har mest nytta av GeoGebra. 

 Nu är ju du relativt ny som lärare på gymnasiet och kan kanske inte relatera till undervisning 
utan GeoGebra, men om du tänker dig in i det, har du då strukit några kursmoment när da-
toranvändningen tagit plats? 

 Om vi ser till kursplaner och läroplan, är det då samma vanliga mål som skall uppnås med 
datorhjälpmedel, eller är det några nya mål som kan uppfyllas med datorstöd? 

 Om du skall motivera dina kollegor till att använda GeoGebra, vad säger du då? Hur 
argumenterar du för att ett ökat användande av datorstöd?  

 Hur ofta får eleverna köra med datorn? 

 Har du märkt att det skulle vara något problem med effektutveckling i klassrummen om alla 
eleverna sitter och jobbar med bärbara datorer? Blir det varmt? 

 Hur är det med elevernas koncentration. Kan de koncentrera sig på det de ska vid dator-
arbete?  

 De fastnar inte i facebook, MSN eller surfning på nätet? 

 
 
Intervju med Otto 
 

 Hur använder du datorn i undervisningen? 

 Har de kört GeoGebra själva? 

 Använder du GeoGebra i alla kurser? 

 Använder du några kommersiella program?  

 Har du några andra tillfällen då du har laboration eller något liknande där de får uppgifter att 
lösa vid datorn? 

 Har du använt dig av ytterligare något program? 

 Du använder ju datorn som hjälpmedel för att nå de vanliga matematik-målen i undervis-
ningen. Är det så att det finns andra mål som du kan uppnå med datorns hjälp? 

 Saknar du något matematikprogram för undervisningen, eller saknar du funktioner som du 
skulle tycka var bra? 

 När jag hört hur du använder datorn låter det som om datorarbetet inte direkt stjäl någon tid 
från den ”vanliga” undervisningen, utan snarare att den sparar tid. Är det så? 

 När eleverna har med sig datorerna på lektionerna, kan de då koncentrera sig på matemati-
ken eller sitter de och gör annat? 
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Intervju med Allan 
 

 Utöver att du visar eleverna simuleringar med videokanonen jobbar de någonting själva vid 
datorn? 

 Får eleverna konstruera någonting själva i GeoGebra? 

 Hur ofta kör du simuleringar i klassrummet? 

 Vilka är vinsterna med att visa simuleringar i klassrummet? 

 När jag själv gick i skolan och fick se på film, kommer jag ihåg, lutade man sig ofta tillbaka 
och tog det lugnt. Det blir inte så för eleverna när du kommer med datorn? 

 Du har säkert kollegor som inte brukar visa eleverna simuleringar, hur försöker du få dem att 
börja med det? 

 
 
Intervju med Samuel 
 

 Kan du berätta lite om hur du använder datorn i matematikundervisningen? 

 Har några elever provat GeoGebra efter att du har visat det? 

 Hur länge har du använt datorer i undervisningen? 

 Har eleverna egna datorer? 

 Är det så att du använder datorn så mycket i undervisningen så att du måste stryka eller dra 
ner på annat? 

 Om du skall argumentera för ett datoranvändande och övertyga någon kollega att börja göra 
det, vad säger du då? 

 Och dina tips och råd till dem som då säger att, ja då kanske jag skall prova…? 
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Bilaga 2. Kort beskrivning av GeoGebra 

Eftersom det visat sig att det överlägset mest använda programmet av lärarna i den här studien är 
GeoGebra kan det vara på sin plats att lite kort beskriva programmet och lite av dess möjligheter. 
 
GeoGebra är ett gratisprogram som fritt kan laddas ner från Internet. Användaren måste själv delvis 
programmera GeoGebra på samma sätt som man gör med ett kalkylblad i till exempel Excel eller 
Open Office Calc. Detta gör att det kan vara en liten tröskel att komma över innan man är igång 
med programmet, men det är ändå relativt självinstruerande, och har många möjligheter när man 
börjat lära sig det. I programmet kan man rita geometriska figurer och enkelt göra ändringar genom 
att ändra värden eller dra i punkter. Via några exempel visas här lite av vad man kan göra. 
 
Exempel 1: I figur 1 nedan har en triangel ritats, och till varje sida har dess mittpunktsnormal ritats. 
Man kan då se att mittpunktsnormalerna skär varandra i en och samma punkt. Nu kan man ta tag i 
ett hörn på triangeln och flytta det, och resten av figuren flyttar med. I figuren har punkt B flyttats 
uppåt. Sidan AC förblir oförändrad, men sidorna AB och BC och dess mittpunktsnormaler ändras. 
 

 
Figur 1. Exempel 1. En triangel med mittpunktsnormaler modifieras i GeoGebra. 

 
Exempel 2: Yttervinkelsatsen visas genom en figur där man kan dra i hörnen. Se figur 2. 

 
Figur 2. Yttervinkelsatsen 

 
Exempel 3: Räta linjer. Med hjälp av ”glidare” kan man enkelt ändra på k och m för de olika linjerna. 
Se figur 3. (Linjerna ändras direkt. Samtidigt som man drar.) 
 

 
Figur 3. Exempel 3. Två räta linjer. Med hjälp av glidarna kan k och m ändras för linjerna. 
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Exempel 4: Här har jag definierat en ”glidare”, a, en funktion f(x)=sin(a*x) och dess derivata, f’(x). 
Med hjälp av musen kan man ändra på a via glidaren. Då ändras utseendena på f(x) och f’(x). Se 
figur 4. 
 

 
Figur 4. Exempel 4. Kurvorna f(x)=sin(a*x) och dess derivata. 

 
På Internet finns det gott om små program skrivna med GeoGebra som man fritt kan använda. Sök 
till exempel på ”GeoGebra math applets”. 
 


