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Sammanfattning 

I egenskap av speciallärare i matematik är det betydelsefullt att veta hur elever upplever IKT, 

matematikinlärning och specialpedagogiskt stöd i skolan. Det är dessutom angeläget att öka 

kunskapen om vilken effekt IKT kan ha på matematikinlärningen. Syftet med föreliggande 

studie är att öka kunskapen om hur gymnasieelever i behov av särskilt stöd i matematik 

upplever IKT-användningen, samt elevernas tankar kring matematik, undervisning, särskilt 

stöd och IKT i skolan. I studien har kvalitativa intervjuer genomförts med fem gymnasielever 

och tematisk analys har använts. 

Dagens teknologi är väl utvecklad och de allra flesta elever i gymnasieskolan har mobiltelefon 

och kan hantera en dator. Den tekniska förmågan hos de flesta elever är stor och dagens elever 

har växt upp i ett informationssamhälle. För majoriteten utgör även sociala medier ett viktigt 

inslag i vardagen. Att möta elever med en matematikundervisning som mer symboliserar den 

digitala vardag som eleverna vanligtvis möter kan vara en väg att gå för att komma till rätta 

med den problematik som elever kan känna inför matematikundervisningen. 

Det resultat som studien visar är att IKT inte används frekvent i matematik- och 

stödundervisningen och elevernas upplevelser av IKT i samband med undervisningen är 

bristfällig. De tankar eleverna har om utformningen av matematik- och stödundervisningen är 

att den bör bedrivas i smågrupper av skickliga lärare där IKT bör vara valfritt. Eleverna 

upplever att den digitala kompetensen tillsammans med den didaktiska användningen hos 

lärarna är otillräcklig idag. Sammanfattningsvis upplever eleverna att när IKT använts i 

samband med matematik- och stödundervisningen ger det mervärde för lärandet.  

Nyckelord 

IKT, gymnasieelever, matematikundervisning, semistrukturerade intervjuer, specialpedagogik  
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Inledning  
Den här studien handlar om hur elever som är i behov av särskilt stöd upplever IKT1, 

matematikundervisning och särskilt stöd. I studien kommer jag att redogöra för hur IKT upplevs 

av elever i behov av särskilt stöd och hur eleverna själva upplever att det påverkar 

kunskapsinlärningen i matematik. I studien kommer även elevernas tankar om 

matematikundervisningen att behandlas. 

En förhoppning är att elever som ser matematik som ett komplicerat ämne blir mer positivt 

inställda till ämnet genom större insikt och ökad kunskap om matematisk inlärning. Att som 

elev ha känslan av att matematik är okomplicerat kan vara koden som stimulerar 

kunskapsinlärningen gynnsamt och minskar de problem som idag ofta kopplas med 

matematikundervisningen. Som lärare i matematik är det viktigt att ha insikt i hur elever 

upplever och tänker runt ämnet matematik, hur de lär på bästa sätt, samt hur motivation för 

inlärningen stimuleras maximalt. Att finna nutida tekniska verktyg som ökar elevernas 

progression i matematik är en pedagogisk faktor som kan vara avgörande i 

kunskapsinlärningen. 

Som gymnasielärare i matematik möter jag ofta elever som har svårigheter i 

matematikundervisningen. Flera elever har samtidigt en negativ inställning till matematik och 

det är utifrån denna erfarenhet som jag nu i mina avslutande speciallärarstudier valt att fokusera 

på IKT, matematik och särskilt stöd.  

Att ha förståelse för hur all den teknik som finns tillgänglig påverkar undervisningen sett från 

elevens perspektiv är en viktig aspekt som dagens pedagoger behöver vara medvetna om. 

Forskning som ger kunskap om hur elever själva upplever att IKT påverkar deras 

kunskapsutveckling, kan bidra till att elevens svårigheter för ämnet matematik reduceras 

väsentligt. Det finns en mängd digitala verktyg som innefattas inom informations- och 

kommunikationstekniken. 

Enligt ett regeringsbeslut (U2015/04666/S) som togs hösten 2015 har skolverket fått i uppdrag 

att föreslå nationella strategier inom IT för skolan. Syftet är att IT-strategierna ska medverka 

till att få en bättre måluppfyllelse och större likvärdighet då informationsteknikens metodiska 

förmåga används i undervisningen. I denna kontext är det viktigt att alla inom skolan arbetar 

                                                           
1 En förkortning för informations- och kommunikationsteknik som är en del inom informationstekniken (IT).  

Mer preciserat kommer begreppet IKT presenteras under bakgrund, teoretiska begrepp. 
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för att utveckla elevernas digitala kompetenser och innovativa förmågor. Med hänsyn till 

samhälleliga aspekter är IKT, matematik och särskilt stöd högaktuellt och dessa fokusområden 

ligger i tiden och fordrar ytterligare forskning.  

Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi präglas och kontinuerligt utsätts av stimuli 

utifrån. Vi matas med fakta och influeras av dagens teknologi i ett samhälle som blir allt mer 

globalt. Trots all ny teknologi och fakta sjunker kunskaperna i matematik bland elever i skolan. 

Vid den senaste utvärderingen av kunskaper bland elever – PISA2 år 2012 där matematik är 

huvudområdet – blev det uppenbart att matematikkunskaperna har försämrats både bland låg- 

och högpresterande svenska elever jämfört med PISA år 2003 samt 2009. För lågpresterande 

elever har dock en förbättring skett för de övriga OECD3-länderna i studien.  

I PISA är målet att utvärdera förmågan som en elev har att interagera och samtidigt applicera 

matematikkunskaperna och de matematiska förmågorna i skilda situationer som är 

verklighetsbaserade. Det är emellertid inte endast elevers matematikresultat som undersöks, 

utan även elevers intresse och attityd till ämnet matematik. Att utreda om samband i matematik 

är kausala, alltså om orsak ger verkan, måste beaktan göras att det ena inte endast ger det andra. 

Det går alltså inte att fastslå att det är elevens intresse för matematik som gör att hen presterar 

bättre i matematik, utan det kan likaväl vara så att en elev kan få större intresse för matematik 

när hen presterar bättre i ämnet. Här kan det följaktligen diskuteras om elevens intresse kraftigt 

samverkar med matematikinsats, samtidigt som engagerade elever har benägenhet för god 

prestation. (Skolverket, 2013) 

Syfte och frågeställning 
Syftet i studien är att få en förståelse för hur elever som är i behov av särskilt stöd själva 

upplever hur det är att använda IKT i matematikundervisningen. Syftet är även att öka 

kunskapen om elevernas upplevelser och tankar om utformningen av matematik, 

stödundervisning, samt IKT i skolan. Ett ytterligare syfte är att utreda i vilken utsträckning IKT 

nyttjas i matematikundervisningen och hur eleverna upplever att lärandet påverkas när IKT 

används.  

 

 

                                                           
2 Programme for International Student Assessment utvärderar utbildningssystem i över 60 länder där kvalitet,  

likvärdighet och effektivitet granskas. Undersökningarna görs i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 
3  Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Frågeställningar: 

 Vilka tankar har eleverna om matematikundervisningens utformning och det 

specialpedagogiska stödet? 

 Hur används IKT i matematikundervisningen? 

 Vilka upplevelser har eleverna av matematik och specialpedagogiskt stöd med IKT? 

 Hur påverkar IKT kunnandet i matematik hos elever i behov av särskilt stöd? 

Den elevgrupp som det fokuseras på i denna studie är gymnasielever i behov av särskilt stöd i 

matematik på skilda skolor runt om i y-län i Sverige. 

Det finns idag ett betydande utbud av digitala verktyg som kan användas inom olika områden. 

De digitala verktygen kan skapa gynnsammare förutsättningar inom kommunikation och 

lärande då de används i rätt sammanhang. Det finns således ett pedagogiskt värde i att öka 

förståelsen för vilken verkan IKT har i undervisningen. För pedagogen är det särskilt viktigt att 

förstå den effekt IKT kan ha på lärandet och kunskapsutvecklingen hos elever som får ta del av 

IKT. 

Bakgrund 
För att förbättra elevernas kunskaper och färdigheter inom ämnet matematik behöver pedagoger 

öka förståelsen för hur eleverna upplever IKT och vilken betydelse IKT kan ha i samband med 

matematik- och stödundervisning.  

Tidigare forskning 
Efter att ha studerat tidigare forskning som behandlar IKT, specialpedagogik och matematik 

framgår det tydligt att det inte bedrivits speciellt mycket forskning inom ämnet där alla de tre 

begreppen ingår. De forskningsresultat som jag fått fram kan inte generaliseras på nationell nivå 

då en stor del av forskningen inom detta område gjorts i länder där förutsättningarna för lärandet 

kan skilja sig från förutsättningarna i Sverige. 

I den iranska studien Toward Smart School: A comparison between smart school and 

traditional school for mathematics learning (Taleb & Hassanzadeh, 2015) har en jämförelse 

gjorts mellan traditionell matematikundervisning och matematikundervisning som genomförts 

med digitala verktyg. De gymnasieelever som ingick i studien delades in i två grupper där en 

grupp arbetade med digitala verktyg och den andra gruppen mer traditionellt i matematiken. I 

studien The Effect of M-learning on Mathematics Learning (Taleb, Ahmadi & Musavi, 2015) 

undersöks istället effekterna av mobilt lärande i ämnet matematik på flera olika gymnasium 
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från Iran. Syftet i studien om mobilt lärande var att fastställa den möjliga effekt som mobilt 

lärande kan ha på matematikinlärningen och det var tre påståenden som skulle besvaras av de 

329 gymnasielärare som ingick i studien. Har mobilt lärande positiv effekt på:  

1. motivation att lära matematik, 

2. mängden av undervisningsmetoder i matematik, 

3. elevers deltagande i matematikundervisningen? 

Studien ICTs and School Education (Aris & Orcos, 2015) hade ett annat utgångsläge: den 

baserades på litteraturundersökningar som handlar om undervisning och IKT. Studiens syfte är 

att styrka samband mellan IKT, inlärningsprocessen och elevers motivation. Studien vill 

besvara om det finns ett samband mellan undervisning och lärprocessen med IKT och 

motivation, samt vilken roll en lärare och metodanvändningen egentligen har. Studien vill även 

utreda om det går att skapa relationer mellan motivation som uppstår genom att IKT används 

som lek och ett visst ämnesområdes utformning. 

De resultat som framkom i de olika studierna visar att matematikinlärning kan förbättras när 

IKT används i matematikundervisning. Genom att använda IKT i matematikundervisningen 

stimuleras en mer aktiv inlärning där effektivitet och kunskapsutveckling ökar. Genom 

stimulerad, IT-inspirerad studiemiljö upplevs undervisningen mer positiv av eleverna. 

Studierna visar också att oberoende av vilken typ av teknik det är som används i undervisning 

stimuleras lärandet. En viktig fördel med IKT är att det stimulerar motivation och 

inlärningsnivå. En förbättring av studieresultaten kan alltså ske när IKT nyttjas i 

undervisningen, men då behöver lärarna vara insatta i den nya tekniken och ha kunskap om de 

fördelar som ny teknik kan ge lärandet då det används rätt (Aris & Orcos, 2015; Taleb, Ahmadi 

& Musavi, 2015; Taleb & Hassanzadeh, 2015).  

Enligt Taleb, Ahmadi och Musavi (2015) så finns det en koppling mellan att använda mobilt 

lärande enheter (mobiltelefoner, surfplattor och datorer) och antalet undervisningsmetoder. 

Matematiklärare har intresse av att tillämpa mobil teknik i matematikundervisningen samtidigt 

som de tror att det kan öka elevmotivationen och delaktigheten i undervisningen. Mobil teknik 

ger även upphov till fler, alternativa arbetsmetoder och elevdeltagandet blev mer aktivt då 

mobilt lärande används i matematikundervisningen förklarar Taleb, Ahmadi och Musavi 

(2015). Mobilt lärande ökade elevengagemanget och elevsamarbetet runt problemlösningar och 

strategier, samtidigt som utvärdering kan göras av det egna lärandet och eleven kan också mer 

fördelaktigt värdera den egna insatsen anser Taleb, Ahmadi och Musavi (2015).  
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Studierna antyder dessutom att IKT ger mer frihet och samverkar lärandet för eleverna parallellt 

med att kunskapsprocessen ökar. En ytterligare viktig aspekt som uppmärksammas i studierna 

är att elevers och lärare inställning till IKT är avgörande för att IKT ska ha en gynnsam effekt 

på elevers inlärning (Aris & Orcos, 2015; Taleb, Ahmadi & Musavi, 2015; Taleb & 

Hassanzadeh, 2015).  

Det finns dessutom en studie Math Teachers’ Perspectives on Using Educational Computer 

Games in Math Education (Demirbilek & Lema Tamer, 2010) som är intressant att studera som 

handlar om hur gymnasielärare i Turkiet använder datorspel i matematikundervisningen. I 

studien utreder de hur datorspel används, anledning och skäl till att använda eller inte använda 

datorspel samt vilka hinder lärarna ställs inför när datorspel används. 

Det resultat som framkom i studien om datorspel visar att datorspel i undervisningen överlag är 

positivt, men att de lärare som deltog i studien har olika åsikter om värdet av datorspel i 

undervisningen. Tillvägagångssättet i klassrummen påverkas av dålig teknik och det finns inte 

tillräckligt med pedagogiska datorspel i matematik. Lärarna påpekar ändå att det finns 

gynnsamma effekter med datorspel då motivationen hos elever ökar, vilket stärker kapaciteten 

i matematikinlärningen. Demirbilek och Lema Tamer (2010) berättar att de lärare som 

medverkade i studien menar att datorspel i klassrummet kan stärka kreativiteten, deltagandet 

och engagemanget hos de motiverade eleverna. 

I studien som handlar om datorspel i undervisningen framkommer det att kompetensutbildning 

inom IT, samt att kunskap om hur pedagogiska datorspel kan användas i 

matematikundervisningen krävs för att lärarnas inställning till datorspel ska ändras. 

Kompetensen är samtidigt viktig för att datorspel i matematikundervisningen ska ha chans att 

nå den potential som är möjlig. Studien uppmärksammar att allmänna riktlinjer behövs för att 

matematiklärare ska bli mer positiva till att använda dator och datorspel i undervisningen. 

Demirbilek och Lema Tamer (2010)  menar att en revidering av läroplanen bör göras gällande 

digital teknik i undervisningen så att även integrering av datorer inordnas i styrplanerna 

beträffande de olika utbildningarna.  

I vilken utsträckning som IKT verkligen används ute på skolorna kan förklaras utifrån rapporten 

IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2016). I rapporten presenteras en 

uppföljning över hur IT-användningen och IT-kompetensen sker ute i de svenska skolorna. 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att var tredje år genomföra en uppföljning över 

användningen av IT ute i Sveriges skolor. Detta uppdrag startade år 2009 och år 2015 var det 
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tredje gången som denna uppföljning sker. I rapporten från skolverket framkommer att skolorna 

får allt bättre IT-resurser, datorer, surfplattor och även övriga IKT-hjälpmedel ökar kraftigt i 

skolan. Eleverna har idag allt större möjlighet att få tillgång till IKT i skolan. Även egen dator 

för lärare har ökat sedan 2012 och idag har i stort sett alla lärare på både grundskolan och 

gymnasieskolan en egen dator.  

Störst tillgång till IKT är det fortfarande i gymnasieskolan, trots att användningen starkt växt 

både på grundskola och förskola. Den studie som gjorts av skolverket visar på att de elever som 

har tillgång till dator, alternativt surfplatta, mycket oftare använder datorn till skoluppgifterna 

både i och utanför skolan. Studien visar även att användningen av IKT ökat i fler ämnen, men 

i matematikundervisningen är dock användningen fortfarande tämligen låg. Rapporten visar att 

användningen av IKT under lektionerna i samband med att man arbetar med skoluppgifter i 

matematik är sparsam. IKT används fortfarande mycket begränsat för beräkningar, 

statistikuppgifter, diagram med mera.  

Fokusrapporten Dyskalkyli (Stockholms läns landsting, 2015) beskriver specifika verktyg som 

kan minska de problem som uppstår i samband med matematiksvårigheter – kompensatoriska 

verktyg. Ett kompensatoriskt verktyg är till exempel en formelsamling, en kalkylator, eller en 

lathund (med talfakta, enhetsomvandling, med mera) och ett kompensatoriskt hjälpmedel kan 

även IKT vara. Det finns flera applikationer till mobila enheter så som mobiltelefon och 

surfplatta för att stärka, stödja och färdighetsträna olika representationer, taluppfattningar och 

matematiska förmågor. Med hjälp av till exempel en GPS kan kompensationer göras när en elev 

har matematiksvårigheter i samband med navigation. I rapporten framkommer det dock att det 

idag egentligen inte finns några faktiska bevis på att dessa kompensatoriska verktyg har precis 

den positiva effekt som avses med dem. Däremot har det visat sig att de hjälpmedel som stödjer 

svårigheter i samband med tidsbegreppet har positiv effekt. 

  

Teoretiska begrepp som är relevanta i föreliggande studie 

Denna studie behandlar IKT, vilket står för informations- och kommunikationsteknik. IKT är 

en del inom IT och inbegriper varierande digitala tekniker och förfaranden för att förmedla 

information och kommunikation. IKT används för att markera den framstående betydelsen som 

tekniken har fått även för hur vi kommunicerar med varandra. IKT innebär alltså användandet 

av datorer, mobiler, surfplattor, smartboards, digitala medier, programvaror samt all den teknik 

som innefattar kommunikation, nätverk, samt virtuella samhörigheter. (Säljö & Linderoth, 

2015) 
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Den population som min studie undersöker är elever i behov av särskilt stöd i matematik och 

eleverna som medverkar i studien har varierade svårigheter i matematik. Matematiksvårigheter 

som begrepp innebär att en elev har det besvärligt med matematik och med det följer då problem 

att nå upp till styrdokumentens kunskapskrav i matematik (Lundberg & Sterner, 2009).  

Eleverna i studien har stöd i matematik och syftet med ett särskilt stöd är att eleven ska 

tillgodogöra sig den insikt och kunskap som krävs för ämnet matematik. Ett särskilt stöd i 

matematik innefattas av skolans specialpedagogik och hur ett specialpedagogiskt stöd ska se ut 

är upp till respektive skola att ta fram (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). En 

del skolor har istället för traditionell specialpedagogik för elever i behov av stöd i matematik 

en mer inkluderande verksamhet och Nilholm (2007) menar att inkludering då innebär alla 

elevers rätt att närvara och vara delaktiga i den ordinarie klassrumssituationen. 

De matematiksvårigheterna som en elev har kan bero på flera faktorer och när svårigheter i 

matematik uppdagas hos en elev kan det om problemen är stora ske en utredning. Idag 

diagnostiseras fler elever i skolan och en elev med matematiksvårigheter kan ibland få 

diagnosen dyskalkyli. Dyskalkyli innebär att det finns en bristande förmåga i att hantera 

mängder och tal. Den samverkan som vanligtvis finns mellan de olika tankeförmågorna är så 

att säga bristfällig (Lundberg & Sterner, 2009). Det kan dock vara vanskligt att definiera 

dyskalkyli, då personers svårigheter med att räkna kan ha olika orsaker, bland annat minimal 

stimulering, undermålig undervisning och försämrat arbetsminne.  

Dyslexi kan också vara ett hinder i matematikinlärningen, vilket kan bidra till en del av de 

matematiksvårigheter som kan uppstå. En av de viktigaste orsakerna till dyslexi anses vara 

varierade fonologiska brister, men att definiera dyslexi är också svårt. Förenklat kan det sägas 

att dyslexi tyder på att personen har svårt att tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att 

klara av de vanliga färdigheterna som fordras för läsning. Det har forskats en hel del om dyslexi 

och de problem som en person med dyslexi har är just svårighet i förloppet där avkodningen 

sker och detta kan i sin tur då föra med sig svagheter i att förstå den skrivna texten. (Høien & 

Lundberg, 1999) 

Teoretiska perspektiv 
Alla elever ska få erfara en utbildning i skolan som genererar kunskap liknande för alla. 

Samtidigt ska utbildningen i skolan anpassas till varje individs förutsättningar där elevers 

olikheter ska tas tillvara.  
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Inom specialpedagogiken finns det tre grundläggande perspektiv som kan kopplas till min 

studie och de tre perspektiven är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet 

samt dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet utgår från att eleven ska 

kompenseras för de svårigheter som eleven har. Genom att först identifiera vilken typ av 

svårighet som eleven har söker man efter klarlägganden. Det är de neurologiska, samt 

psykologiska förklaringar som man letar efter för att sedan ta fram metoder (arbetssätt) som 

kan kompensera för de svårigheter som finns. Med detta synsätt kan IKT-hjälpmedlen vara en 

möjlighet att kompensera eleven så att de svårigheter som eleven upplever förmildras och på 

detta sätt ökar elevens möjligheter att nå upp till de kunskapskrav som gäller. (Nilholm, 2007). 

Till specialpedagogiken kopplas också det kritiska perspektivet. Det kritiska perspektivet 

innebär att det är ideologikritiskt och ger en syn av att specialpedagogiken egentligen är 

någonting som inte alls är önskvärt att ha i skolan menar Nilholm (2007). Specialpedagogiken 

ger då konsekvenser som är värderande och förminskande för de elever som är i behov av stöd 

och att det istället ska finnas en skola som passar alla.  

Dilemmaperspektivet är någonting som ofta uppträder i skolan då skolan ska finnas till för alla 

och utbildningen för eleverna ska vara likställd. Men på samma gång så ska undervisningen i 

skolan kunna anpassas till de behov som eleven har, samtidigt som även elevens kunskap, 

förmåga och intresse måste beaktas. Nilholm (2007) menar att det i dilemmaperspektivet 

framhålls att systemet för utbildning i grunden är inkonsekvent och komplext i sin 

sammansättning. Lärandet kan ses som en kunskap som överförs till eleven, eller motsatt där 

lärandet istället ses vara en handling som aktiveras av eleven genom en förstående konstruktion 

av omgivningen (Nilholm, 2007). 

I studien blir också inkludering aktuellt. Om det inte finns specialpedagogik på skolorna, 

behöver skolorna få mer resurser då den individanpassade undervisning istället sker i den 

ordinarie matematikgrupp som eleven går i och eleven ska kunna mötas på den kunskapsnivå 

de befinner sig på. Implementering av IKT-hjälpmedel i undervisningen kan då öka möjligheten 

till individualisering för eleven.  

Metod  
 

Som metod har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, då min avsikt är att 

undersöka elevernas egna upplevelser och tankar av matematik, specialpedagogiskt stöd, samt 

IKT i undervisningsprocessen. Dalen (2008) anser att en kvalitativ intervju används med fördel 

då syftet är att få fram informantens personliga livserfarenheter och innersta tankar.  
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Kvalitativ forskning 
Den egentliga avsikten med kvalitativ forskning är att få förståelse för de fenomen som 

cirkulerar i personens egen verklighet, där fokus till stor del ligger på själva upplevelsen (Dalen, 

2008). Det finns olika sätt att gå tillväga när en intervjus empiriska material ska analyseras vid 

kvalitativ forskning. Men det som förenar de olika tillvägagångssätten är ett tolkande 

angreppssätt av insamlad data. Att ha ett tolkande angreppsätt innebär att en person själv 

framkallar sin egen sociala sanning och sedan i ord förklarar erfarenheterna. (Dalen, 2008) 

Validitet  
Den metod som används i en studie bör vara anpassad till målet med studien. Dessutom bör 

både problemformulering och teoretisk förankring anknyta till studiens mål. 

Då jag valt att använda mig av intervju som metod utarbetades en intervjuguide4 som innehöll 

aktuella frågor runt de tema som var angelägna för min studie. För att stärka studiens validitet 

har jag provat intervjuguiden på två försöksinformanter för att säkerställa att frågorna var 

relevanta och att inspelningsmetoden var realiserbar. Efter provintervjuerna justerades frågorna 

i guiden för att bättre anpassas för förståelse samt till studiens syfte. En fråga angående ålder 

justerades till att gälla årskurs i stället, samt att sista frågan omformulerades efter testningen så 

att den inte blev direkt styrd. Vid sista frågan fick eleven då själv en möjlighet att delge de 

tankar de hade kring matematik, särskilt stöd och IKT som vi tidigare inte diskuterat. 

Urvalsprocessen 

Populationen i min studie är gymnasieelever som har någon typ av stöd i matematik och 

urvalsprocessen har genomförts i form av strategiskt urval. Då de kriterier som gällde var 

gymnasieelever som är i behov av särskilt stöd i matematik blev urvalet begränsat. Vid en 

kvalitativ studie där intervjuer genomförs är urvalet tämligen litet och funktionellt. Dalen 

(2008) menar dock att antalet respondenter kan variera i kvalitativa studier, men centralt är att 

sammansättningen av urvalet sker med tanke på att det ska vara rimligt att generalisera 

resultatet. Respondenterna kan inte vara så många även med tanke på att intervjuer med 

efterföljande bearbetning är tidskrävande anser Dalen (2008) och jag såg då att ett lämpligt 

utgångsläge på antal medverkande i min studie kan vara mellan fyra till sex elever. 

Efter att ha fått tillstånd från rektorerna på de olika gymnasieskolorna delades missivbrev5 ut 

till de personer jag rekommenderats att kontakta på de olika skolorna. Kontaktpersonerna på de 

                                                           
4 Se bilaga 1 längst bak i dokumentet 
5 Se bilaga 2 längst bak i dokumentet 
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olika skolorna var i regel matematiklärare/speciallärare. Därefter sökte min kontakt upp 

eleverna i urvalet och de elever som ingick i urvalet blev sedan tillfrågade om de ville vara med 

i en studie gällande IKT, matematik och särskilt stöd. De fem eleverna som slutligen valde att 

medverka i studien fick ytterligare information och de delgavs i sin tur missivbrevet så att de 

kunde ge sitt samtycke till att ställa upp i studien. Eleven och jag hade därefter en 

mail/telefondialog angående lämplig tid och plats för intervjun. Efter en del samråd och 

diskussion kunde sedan de olika intervjutillfällena fastslås. I studien fick jag även bortfall då 

det på ett par av de skolor jag kontaktade fanns elever som avböjde till att medverka i studien. 

Intervjuer 
Intervjutillfället inleddes med att vi tillsammans gick igenom missivbrevet så att informanten 

verkligen var helt införstådd vad intervjun gick ut på och vilka rättigheter eleven som informant 

har. När eleven hade förstått innebörden av allt och gett sitt slutliga medgivande pratade vi lite 

allmänt så att eleven skulle känna sig bekväm och därefter påbörjades intervjun.  

De intervjuer som genomfördes spelades även in för att öka möjligheterna till att verkligen få 

med allt som informanten berättar och på så sätt stärka sanningshalten i studien. De inspelade 

intervjuerna transkriberades därefter för att ytterligare styrka de uttalanden som informanterna 

gjort. En transkription är en utskrift av ett samtal eller intervju som spelats in (Bryman, 2011).  

Bearbetning av data 
Att som forskare själv utföra transkriberingen är viktigt då det blir en process där forskaren ges 

en unik möjlighet att göra sig välbekant med inspelad data (Dalen, 2008).  

Transkriberingen jämförde jag sedan upprepade gånger med det inspelade materialet och detta 

medförde att förståelsen ökade ytterligare av de data som framkommit. I den process som sedan 

genomfördes i samband med analysen fanns tack vare transkriberingsförloppet en större insikt 

hos mig som bidrog till att skapa gynnsammare förutsättningar för analysarbetet.  

Allt material jag samlat in kodades, vilket är ett avgörande steg i analysprocessen. Avsikten 

med kodningen är att öka förståelsen för vad som framkommit av intervjun. (Dalen, 2008) 

I studien har jag som metodansats valt tematisk analys – som är en enkel metod för kvalitativa 

studier. Braun och Clarke (2006) menar att tematiska analys kan säga vara grunden till allt och 

att det är en metod som är bra att nyttja för nybörjare av kvalitativa studier. Den insamlade data 

jag fått ifrån de intervjuer som genomförts har jag analyserat enligt det förfaringssätt som 

tematisk analys föreskriver. De faser man använder i tematisk analys liknar de tillvägagångssätt 

som används i annan kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006):  
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1. Bekanta dig med insamlad data 

2. Precisera koder 

3. Sök efter teman 

4. Bearbeta dina teman 

5. Definiera och namnge teman  

6. Presentera ditt resultat  

I studien utgår jag från de begrepp och upplevelser som eleverna själva har kring matematik, 

undervisning, specialpedagogiskt stöd och IKT. 

Förtrogenhet av insamlad data 

Alla de intervjuer som genomfördes har jag transkriberat noggrant. Efter att jag hade fått med 

allt ordagrant från intervjun lyssnade jag igenom intervjuerna ytterligare ett par gånger 

samtidigt som jag gick igenom den skriftliga text som jag utformat utifrån transkriberingen. På 

detta sätt blev jag grundligt insatt i de data som samlats in. 

Förenkling av koder 

Den text som transkriberingarna resulterade i skrevs därefter ut varvid jag sedan satte upp alla 

de dokument som varje intervju medförde radvis på en anslagstavla. Med olika 

markeringspennor ringade jag sedan in de kodord (nyckelord) som jag fann.  

Sökning av teman  

Efter att jag färgmarkerat de nyckelord som jag fått fram i den första inledande delen av 

analysen sökte jag finna övergripande teman. Efter att ha analyserat de nyckelord jag färglagt 

utkristalliserades efter hand ett antal teman.  

Bearbetning av tema  

De tema som jag upptäckt skrevs därefter ned på olika lappar som jag sedan satte upp på en 

anslagstavla. De färgmarkerade nyckelorden klipptes ut och placerades ut under passande tema. 

Vid detta skede var det två av de framtagna teman som kändes lämpade till samma 

färgmarkerade nyckelord. Efter en del funderingar och omflyttning av nyckelord till respektive 

tema valde jag att slå ihop två av de tema som jag tagit fram. 

Definiering av tema  

Slutligen fastslog jag bestämda tema efter att ha redigerat och anpassat dem en ytterligare gång 

så att de på bäst sätt var anpassade till de begrepp som nyckelorden gav. Fann i detta stadie 

även lämpliga underliggande tema som en naturlig vidareutveckling av de huvudtema som 

befästs. 
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Presentation av resultatet 

Efter noga övervägande av framtagna teman planerades resultatpresentation, varvid jag först 

flyttade teman i den bestämda ordning som jag ville presentera dem. De underliggande teman 

följde och där flyttades nu den utklippta texten med och placerades i direkt anslutning till rätt 

tema. En ytterligare bearbetning skedde där jag flyttade om texten med respektive nyckelord 

presenterat. 

Efter att jag kände mig nöjd med ordningsföljden av teman, underteman och texten med 

nyckelord sammanställda startade sedan skrivprocessen av resultatpresentationen. Nedan 

presenteras en struktur över de tema och underteman som intervjuerna resulterade i. 

  
Figur 1 – Av figur 1 framkommer att resultatet sammanfattas i fyra huvudteman med efterföljande undertema 

 

Etiska överväganden 
I en studie krävs det att etiska övervägningar görs där det grundläggande är att vara uppmärksam 

på eventuell problematik som kan uppstå i samband med detta. Forskningsetiskt finns det etiska 

avvägningar som fordras där det handlar om att vara varsam och noga överväga eventuella 

svårigheter som kan uppstå i studien. Det finns forskningsetiska principer att följa sett ur ett 

forskningsetiskt perspektiv och de två aspekter som inkluderas där är forskaretik och 

forskningsetik. Kalman och Lövgren (2012b, refererad i Hammar Chiriac & Einarsson, 2013) 
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anser att det ska värnas om produktionen av kunskap i forskaretik parallellt som 

forskningsetiken ska skydda studiedeltagarna.  

I det inledande skedet vid planeringen av de intervjuer som skulle genomföras krävdes etiska 

överväganden i anslutning till den tillämnade populationen. Då denna studie ska belysa 

gymnasieelever i behov av särskilt stöd är den population jag studerar över 15 år och då fordras 

inte vårdnadshavares tillstånd eller information till vårdnadshavaren om elevdeltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). En studie kräver noggrann planeringen där tillvägagångssättet 

bearbetats grundligt och i samband med studieplaneringen måste beaktan alltid göras 

beträffande vem som ska studeras, varför och hur den ska studeras (N. Nikku, föreläsning, 24 

augusti 2015). 

Det krävs dock samtycke från de individer som ska ingå som informanter. Ett informerat 

samtycke i form av ett missivbrev delgavs de individer som valts ut i urvalsprocessen. 

Information angående det forskningsprojekt som individer ska medverka i presenteras i 

missivbrevet. (Dalen, 2008).  

Ett grundläggande individskyddskrav har utarbetats så att inte en studie ska vara i stånd att 

förorsaka någon skada hos en individ och detta har sammanställts i fyra allmänna krav som en 

forskare ska ha kunskap om. De fyra allmänna kraven är informationskravet där studiens alla 

berörda ska informeras om syftet, samtyckeskravet där deltagaren själv ska ge samtycke till 

medverkan i studien, konfidentialitetskravet där inga uppgifter gällande studiedeltagaren 

innehåller data som går att spåra, samt nyttjandekravet som innebär att uppgifter angående 

studiedeltagare endast får användas för aktuellt forskningstillfälle (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 
Här presenteras inledningsvis det resultat som framkom i studien i egenskap av övergripande 

teman. Som tidigare nämnts innefattar resultatet fyra övergripande teman som tillsammans kan 

besvara studiens frågeställningar. De teman som utkristalliserades och som tas upp är: 

 Specialpedagogiskt stöd i matematik 

 IKT i skolan 

 Vilka möjligheter ges eleverna att lära matematik när IKT används 

 Organisation av matematik- och stödundervisning i skolan 

De elever som medverkar i studien kommer jag i detta avsnitt att kalla för elev A, elev B, elev 

C, elev D, samt elev E. I övriga delar i studien kallas de annars genomgående för informanter. 
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Nedan kommer vart och ett av studiens övergripande teman att presenteras med hjälp av två 

eller tre underteman. 

Specialpedagogiskt stöd i matematik  
Under detta tema beskrivs elevernas upplevelser av specialpedagogiskt stöd i matematik. Temat 

Specialpedagogiskt stöd i matematik resulterade i sin tur i två underliggande teman som 

behandlar introduktion av stöd, samt struktur på stöd.  

Introduktionen av stöd i skolan  

Temat introduktionen av stöd i skolan behandlar när stödet i matematik startade upp för 

eleverna. Eleverna i studien har fått specialpedagogiskt stöd i matematik i någon form oftast 

redan i grundskolan. För ett par av eleverna har det redan i lågstadiet uppdagats att de haft 

svårigheter i matematik och då har stöd satts in redan i de lägsta stadierna. Elev B förklarar sin 

upplevelse av när introduktionen av stöd startade: ”Stöd har jag haft hela skoltiden, alltid, alltid. 

Hela vägen…” Eleven informerar vidare om att under hela studietiden har hen haft stöd i 

matematik och att det startad upp direkt då det uppdagades att eleven hade svårigheter med 

matematiken. 

Det är elever som berättar att de haft stöd hela grundskolan, men även att matematikstödet 

varierat under grundskolan och elever har även haft stöd periodvis under skoltiden. Vidare finns 

det också elever som inte haft specialpedagogiskt stöd på regelmässigt sätt utan de har istället 

satts i mindre grupp på grundskolan. Elev C beskriver när stödet introducerades i skolan: ”Det 

har väl mer vart att jag har gått i en lite mindre grupp i hela grundskolan, men jag inte fått den 

specifika hjälpen som jag skulle behövt.” För eleven introducerades stödet i matematik redan i 

grundskolan, men eleven berättar att det särskilda stöd som hen skulle behövt inte sattes in då 

den första stödgruppen som hen medverkade i bestod av flera elever som alla hade problem 

med matematiken och att det då var svårt att få individuell hjälp.  

Studien visar att stödet i matematik vanligtvis sätts in direkt när det uppdagas att en elev är i 

behov av särskilt stöd i matematik. Eleverna förklarar att trots att matematikstöd sattes in i 

grundskolan så borde det särskilda stödet ändå varit större redan under den tidiga skolgången 

då matematikstödet startade.  

Struktur på stöd 

I det underliggande temat struktur på stöd handlar det om i vilken form och hur många tillfällen 

per vecka som eleverna går på stödmatematik. Det resultat som framkom visar att en stor 

variation kännetecknar undervisningsformen av det särskilda stödet bland studiens elever.  
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Strukturschema av särskilt stöd: 

 en-till-en-undervisning i skolan 

 undervisning av specialpedagog/speciallärare 

 liten matematikgrupp 

 större individanpassad stödgrupp i matematik 

 extra matematiktid i skolan 

Eleverna i studien har någon form av stöd idag och antal stödtillfällen per vecka varierar mellan 

en till två tillfällen per vecka. Elev B berättar om hur stödet ser ut och hur ofta det sker: ”Jag 

har fått en speciallärare som jag går till /…/ onsdag och fredag i en halvtimme. Två dagar – 

onsdag och fredag.” Eleven redogör tydligt för att det matematikstöd som hen går på är två 

gånger varje vecka. 

Elev E förklarar sin upplevelse av stödets struktur: ”… så nu går jag på extramatte då /…/ jag 

har egentligen en gång i veckan, men går på stödmatte två gånger i veckan.” Eleven berättar att 

när det finns ett ämne som elever har problem med så ska hjälp ges i det ämnet. Eleven förklarar 

att hen detta år läser extramatte där hen är del av en liten matematikgrupp en gång per vecka. 

Därtill finns även stödmatten – en-till-en-undervisning – som hen beskriver blir mer 

koncentrerad till de svårigheter som hen har då det endast är hen och läraren. Eleven informerar 

dessutom att de två olika lärarna som har stödet de olika dagarna har varierande befattningar 

där en av lärarna vanligtvis arbetar på skolan som matematiklärare och den lärare som eleven 

har vid det mer individuella stödet på onsdagar är en lärarstudent.  

Vidare beskriver elev A sin erfarenhet av stöd, hur grupperna ser ut och där förklarar hen även 

att de stödlärare hen har är olika personer: ”Jag har stöd utav två stycken lärare. Det är flera 

gånger i veckan. Jag läser två gånger i veckan…” För en del elever varierar stödets struktur och 

det framkommer även att stödet som en elev har under en vecka kan ha olika lärare. Även extra 

matematiktid finns att få för elever i skolan och det förekommer också att större 

individanpassade stödgrupper finns på skolor där extra resurs i form av fler lärare kan 

förekomma. 

Eleverna i studien förklarar även att de önskar att det insatta stödet är mer individuellt riktad 

mot dem själva och de matematiksvårigheter som exakt de har. En anpassning av arbetssätt och 

studietakt för en elev baserat på elevens förmåga och drivkraft kan då skapas genom att en 

individuell plan läggs upp just för dem. I intervjuerna blir det uppenbart att det är en del 



 

16 
 

variation i hur utförandet av särskilt stöd sker ute på elevernas olika skolor. En gemensam faktor 

i hur särskilt stöd i matematik verkställs på de skilda skolorna är att det framgår att det vanligtvis 

är en behörig matematiklärare utan specialistkompetens som ansvarar för matematikstödet. 

IKT i skolan 
I temat IKT i skolan redogörs det för när IKT introduceras i skolan och på vilket sätt som det 

används. Att IKT kan vara en avgörande faktor för ett utvecklat lärandet i skolan har eleverna 

varierande idéer om, oftast beroende på tidigare erfarenheter.  

Jag söker här klargöra för när, hur och om IKT används i skolan. IKT i skolan redovisas i tre 

underliggande teman. 

Första kontakten med IKT i skolan 

Användning av IKT har för eleverna i studien startat redan i grundskolan. Introduktionen av 

IKT i skolan varierar bland eleverna mellan lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. För de 

elever som ingick i studien var tillgången till IKT i skolan sparsam till en början. Ett exempel 

på sparsam IKT-användning i skolan beskrivs genom de erfarenheter elev E har: 

I samband med skolan så var det väl när jag var liten och fick plugga hemma och såna 

saker, då hjälpte min pappa mig att skriva på datorn och så. Men i skolan var det väl i 

mellanstadiet tror jag, eller i lågstadiet kanske, när man skulle skriva små berättelser du 

vet. På biblioteket hade de så, du vet gamla datorer och så. Så det har väl varit sedan man 

var tio. 

Att IKT tidigt varit en del av skolan är tydlig för elev E eftersom hen även berättar att redan 

innan IKT infördes i skolan så användes IKT hemma när det var läxor och skolarbetet skulle 

göras. Eleven förklarar att när det var hemuppgifter som skulle göras fick hen hjälp vid datorn 

av föräldrar som satt med och att hen upplevde att datorn då förenklade skrivandet.  

Det skiljer sig också åt hur IKT användes när det introducerades i skolan för eleverna i studien 

och elev C beskriver sina upplevelser: 

 Det var väl i grundskolan, då hade vi lånedatorer, men det var första i sjuan som man fick 

använda lånedatorerna då. Då var man väl runt 13 år, det var lite häftigt att låna datorerna 

i skolan då. Då användes de till att skriva på, söka upp information, det är ungefär samma 

som nu, söka information och skriva på och sådär.  

 Med mobilerna, har vi använt Kahoot6 i engelskan… det har vi kört. 

                                                           
6 Kahoot är en spelbaserad plattform för utbildning där man via egenskapade uppgifter kan arbeta med ett  

ämne, ha diskussioner där formativ bedömning sker. Här kan en spelbaserad inlärning ske via mobilen eller  
datorn ofta i frågesportform där man kan spela enskilt eller i grupp. 
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På den skola som elev C gick i startade de upp med datorer i form av lånedator som de sedan 

fick använda på riktigt när de började sjunde klass och berättar att de då fick använda dem i 

större omfattning. De fick använda datorerna i nästan samma utsträckning som de gör nu på 

gymnasiet men förklarar att skillnaden då mot nu är att det uteslutande var lånedator som endast 

kunde användas vid speciella tillfällen.  

Att använda IKT tidigt i skolan har för en del elever haft en stor betydelse och varit ett värdefullt 

hjälpmedel i skolarbetet i de fall det har kunna nyttjas. Elev B berättar hur hon upplevde att det 

var när IKT introducerades i skolan:  

Det var i grundskolan, redan i lågstadiet. Det var olika hur det användes, ibland var det kort 

som jag redde ut så där för att komma ihåg och så. För jag fick reda på att jag hade dyslexi 

när jag gick i tvåan och då började jag med matte och sånt. Första med matte, matte var 

svårast, men jag hade även läsa och skrivproblem också så jag fick det i svenska också. 

I svenskan kunde jag använda datorn, i historia sen, men jag gjorde inte det då det blev 

fusk tyckte de. Svenska bara sen, ja.  

 

Att IKT till en början var betydelsefullt i undervisningen upplever elev B då hen tidigt fick 

diagnosen dyslexi och förklarar att det var ett bra hjälpmedel i skolan som underlättade 

studierna i flera ämnen. Vidare berättar eleven sedan att det efter en tid på grundskolan blev 

diskussioner på skolan, då en del på skolan menade på att det blev orättvist med IKT-hjälpmedel 

för enstaka elever i skolan och att det av vissa (både elever och lärare) upplevdes som fusk då 

det användes i andra ämnen än svenska. Eleven berättar vidare att IKT sedan inte blivit en 

naturlig del av undervisningen då hen efter upplevelsen i grundskolan inte heller kände sig 

bekväm med att använda IKT då andra verkade se det som ett oärligt handlande.  

Vidare berättar elev A hur hen upplevde sin första kontakt med IKT i skolan: 

Det var när jag… för att jag diagnostiserades när jag var liten med dyskalkyli i trean. Då 

fick jag extra hjälp därefter… För att de såg att jag hade svårt i matten och då fick jag även 

extra hjälp så att jag kunde fortsätta mina studier... 

Det var mycket att man skrev mycket anteckningar… Jag fick hjälp digitalt från läraren 

och så… det var mest Word… 

IKT infördes för eleven i grundskolans årskurs tre då det fastslogs att eleven hade dyskalkyli 

och eleven berättar också att skrivfunktionen på datorn användes som ett stöd när uppgifter 

skulle skrivas ner. Eleven förklarar även att den digitala hjälpen av läraren var att 

ordbehandlingsprogrammet Word, samt ett par websidor i matematik som introducerades av 

läraren och att planering samt uppgifter dokumenterades digitalt.  
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I uppstarten när IKT började nyttjas används för det mesta enkla funktioner och program på 

datorn så som digital kalkylator och elevspel. Elev D förklarar hur det var när IKT 

introducerades i skolan: 

  Mmmm… det måste väl vart när jag började i högstadiet då man fick använda sig av 

räknare och sådana grejer. Men sen blev det först när jag började gymnasiet som vi fick 

ordentlig tillgång till datorer och sånt. 

  Jag fick väl först information av lärarna vad jag kunde kolla på, vilka sidor som var bra att 

kolla på, hur man gick tillväga och sådana saker. Så jag har väl använt mig av det även nu. 

Elev E förtydligar sedan att det var först i högstadiet som hen fick tillgång till räknare både på 

mobilen och datorn, men att tillgången till datorer ökade på gymnasiet. Först på gymnasiet 

presenterades sedan olika pedagogiska program i skolan i samband med att tillgängligheten av 

datorn blev mer naturlig.  

Valfrihet att använda IKT under skoltid 

Det framkommer vid intervjuerna att valfriheten av att använda IKT i skolan har skiftat under 

hela skolgången för eleverna i studien. Många gånger är det eleverna själva som avgör om IKT 

ska användas och det framkommer att viljan av att använda IKT varierar i de olika ämnen som 

eleverna läser. Eleverna anser att nu på gymnasiet så används IKT i skolan mer frekvent av 

eleverna, men att läraren har en stor inverkan på hur och om det används. Är läraren positivt 

inställd till att använda IKT i undervisningen så väljer eleverna också själva ofta att använda 

det. Angående valfriheten så klargör elev A hur det är på hens skola: ”… vi får bara använda 

dator, vi får inte använda mobiltelefoner, utan det är bara dator som gäller…”  

Det blir uppenbart att det IKT-verktyg som används mest är datorer. Surfplattor förekommer i 

de flesta fall i skolan när eleverna själva har med sig en egen surfplatta hemifrån. Mobiltelefoner 

verkar generellt vara mer tabubelagt under lektionerna vilket även elev A förtydligar.  

Elev C förklarar hur hen ser på valfriheten av IKT-användningen i skolan: ”Kahoot används 

med mobilen, eller datorn nu när jag tänker på det. Läraren sa att det var frivilligt…” Att 

deltagandet i vissa gruppaktiviteter i samband med att IKT används i undervisningen är frivilligt 

känns bra berättar sedan elev C. Eleven lägger där till en ytterligare aspekt på valfrihet där hen 

tydliggör att även valet mellan att använda datorn och mobilen vanligtvis kan bestämmas av 

eleven själv.  

Det blir samtidigt uppenbart vid intervjuerna att eleverna inte får ha datorn uppe på alla 

lektioner och på en del skolor, i en del ämnen råder också totalt mobilförbud.   
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Även under matematiklektionen är det oftast upp till eleverna om IKT används eller ej. Ofta 

sker en genomgång av ett matematikområde inledningsvis och sedan kan eleven ta fram sin 

dator och se på en genomgång, alternativt gå igenom något matematikmoment som känns 

oklart. Samtidigt vill eleverna också förklara att det naturliga valet än dock är att arbeta med 

uppgifter från en bok. Elev D förklarar hur hen upplever om IKT är ett fritt val under 

matematiklektionen: 

Ja, vi använder, vi brukar få använda matteboken.se och kolla på de videorna som de lägger 

ut, så det är ju bra. Men sen när det kommer till prov och sådana saker så säger, för vi har 

ju, jag läser matte 1 och matte 2 så jag har ju två olika lärare och sen har jag ju min 

specialpedagog och då är det ju det att de säger olika saker till mig. Att den ena läraren 

säger att jag får använda till exempel räknare på vissa prov medans de andra säger att jag 

inte får och sen så …  

Att inte riktigt veta när IKT är tillåtet upplever eleven som lite frustrerande och förklarar vidare 

att det skulle vara bättre om det fanns fasta regler på skolan om vad som gäller. En ytterligare 

kommentar är att när fler lärare undervisar samma elev i ett ämne behöver alla lärare vara 

införstådda över vilket arbetssätt och vilken pedagogisk linje som gemensamt ska hållas. Elev 

E berättar om hur det är på hens skola: ”Nu under gymnasiet får vi använda en webbsida för att 

kolla på videoklipp och sånt när de har genomgångar … Sedan så får vi använda oss av 

miniräknare på mobilen och sånt också …” På matematiklektionerna på den skola där elev E 

studerar är det tillåtet att ta fram datorn och använda sig av de IKT-hjälpmedlen som finns 

tillgängliga och som bäst lämpar sig för det område de arbetar med i matematikundervisningen. 

Eleven förklarar att om lärandet i matematik ska kunna utvecklas ska det vara en självklarhet 

på gymnasiet att elever ska ges friheten att själva välja när och om IKT ska användas i ämnet. 

Tillgänglighet på gymnasiet 

På alla de gymnasieskolor som eleverna i studien studerar vid finns det idag fri tillgång till 

trådlöst nätverk för de elever som är inskrivna på respektive skola. I gymnasiet så har eleverna 

i studien en egen dator och de olika skolorna har alla en gemensam webbaserad plattform för 

skolan där eleverna hittar aktuell information rörande studierna. Det finns också elever som går 

i klasser som har en gemensam Facebookgrupp som skolan har skapat där lärare som undervisar 

i klassen tillsammans med eleverna har tillhörighet. Eleverna förklarar att där kan man snabbt 

nå varandra om någonting aktuellt dyker upp. Samtidigt finns det privata Facebookgrupper som 

har skapats av eleverna enbart för klassen.  
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Gällande vilken typ av IKT-verktyg som finns tillgängliga på skolorna varierar det och elev C 

förklarar hur det är på hens skola: ”Vi har egna datorer på skolan. Sedan finns det säkert 

surfplattor på skolan, men det är inget som vi använder.” 

Elev B berättar sin erfarenhet: ”Jo, alla har en dator nu. Gemensam webbplattform finns. Jag 

gillar det inte, nej. Jag går inte in så ofta och tittar på det. Men det funkar…” Sammantaget kan 

det ändå konstateras att tillgången till IKT är stor på skolorna och att det framför allt är datorer 

som används i samband med undervisningen. Det framkommer att det på några av skolorna 

även finns tillgång till surfplattor, men tillgängligheten till dessa varierar för eleverna, ofta 

beroende av vilket program som eleverna går på. Det finns på ett par av skolorna också 

surfplattor tillgängliga på skolans bibliotek. 

Vilka möjligheter ges eleverna att lära matematik när IKT används  
Temat vilka möjligheter ges eleverna att lära matematik när IKT används kommer att ta upp 

hur eleverna i studien själva upplever att lärandet sker i skolan. Eleverna har olika erfarenheter 

och upplevelser av matematik och lärande, samt hur det är att arbeta med IKT i matematiken. I 

samband med temat finns det två underliggande teman – upplevelser av matematik med hjälp 

av IKT-stöd, samt elevernas upplevelser av hur IKT används i matematikundervisningen. 

Upplevelser av matematik och stöd med IKT-hjälpmedel 

Hur eleverna själva upplever att det är att arbeta med IKT-hjälpmedel i matematiken och i 

samband med stöd är en viktig aspekt att beakta och eleverna i studien har olika erfarenheter av 

detta. Det finns elever som upplever matematik och stöd med IKT som en bra kombination där 

lärandet kan stimuleras ytterligare. Samtidigt ser flera elever att när IKT finns med i 

matematikundervisningen blir det en motivationshöjande faktor. Ett exempel på när IKT kan 

ha en motivationshöjande faktor klargör elev E för:  

Jag upplever att det fungerar väldigt bra att man tar med det i lektionen och så, för att man 

får ett annat sätt att ta upp det i sin egen takt liksom, så matematik med IKT tycker jag 

fungerar väldigt bra. 

Nej men, alltså jag upplever att det fungerar väldigt bra att kunna välja lite hur jag vill 

lägga upp det själv. Det har vi väldigt mycket nu i den här extramatten nu. Mycket frihet. 

Då tycker jag att det hjälper väldigt mycket och hjälper motivationen när man kanske 

känner att, ahhh men jag orkar inte sätta mig att plugga nu, men kanske jag i alla fall kan 

lyssna på det för att förstå det vidare… Så jag upplever att det hjälper jättemycket …  

Jag tycker om att både lyssna och läsa samtidigt, då blir det ju ibland att man sitter med 

boken och läser samtidigt som man lyssnar och så. Det tycker jag har hjälp mig med min 

inlärning väldigt mycket. Det blir mer stimulering då…  
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Elev E förklarar här känslan av att hen genom att använda IKT när hen har matematik eller 

stödgrupp då orkar fortsätta att arbeta mer med matematik trots att hen är trött. Hen upplever 

att genom IKT kommer en ytterligare parameter in i lärandet som ger motivation. Eleven 

förklarar att IKT ger en annan stimulering i matematiken än om det inte används och det känns 

inte lika betungande som det annars kan göra. Eleven säger att det känns som en mer naturlig 

aktivitet då även mycket av fritiden idag ägnas åt IKT där sociala medier har en betydande roll. 

En erfarenhet som elev D upplever av matematik och matematikstöd med IKT följer nedan: 

Jag upplever att det är bra, för eftersom att matten som jag går på nu, så är det många som 

är på olika ställen så är det bra att man bara kan gå in på den här sidan på nätet och få det 

här, någon som har genomgång, så jag tycker det känns bra. Även en motiverande grej. Ja, 

alltså jag tycker det känns bra, det hjälper mig genom att jag kan kolla på det hur många 

gånger som helst. Sen att man förklarar på ett tydligt sätt, sen att det står även i text hur 

man går tillväga. Och sedan alltså, det här med att man hela tiden kan gå tillbaka, det är en 

annan sak ifall att en lärare går igenom, de brukar oftast inte lägga upp när de har 

genomgång och sånt.  

Vi har en smartboard i en sal, vi har matte 2 i den salen. Nu används inte inspelningen av 

den läraren som vi har nu, utan hen använder den bara till att skriva och sådana grejer. Men 

jag vet att tidigare år så var det mycket så att de spelade in och la upp det och sådana grejer 

så det tycker jag var bra. 

Att få till ett mer individuellt lärande där alla elever ska få möjlighet att möta matematiken på 

den nivå där eleven själv befinner sig är viktigt förklarar elev D vidare. Eleven ger också uttryck 

för att alla elever ska ges möjlighet att känna inspiration och förtydligar då att IKT ger ett mer 

flexibelt lärande som oftast är motivationshöjande och att detta hjälper kunskapsutvecklingen i 

matematik. IKT finns tillgängligt var eleven än befinner sig och ökar samtidigt möjligheterna 

för repetition när helst eleven behöver det. 

På samma gång finns det elever som inte alls ser några vinster med att använda IKT i matematik 

och stödundervisningen och det finns elever som inte direkt har stött på IKT i samband med 

matematik- och stödundervisningen. Elever som inte ser några vinster med att använda IKT-

stöd redovisar elev A för och berättar följande om sin upplevelse: 

Jag upplevde att matematik med IKT gick bra, men jag hade gärna haft en lärare som hade 

kunnat förklara mer utförligt … Det kan vara motiverande att använda datorn om jag får 

en genomgång i hur jag använder programmet… /…/ Alltså, jag har ju ändå upplevt att det 

hindrar mig på ett sätt, för när jag sitter vid datorn så blir det som att det blir ganska 

distraherande för mig för att det kan hända att jag får notiser från Facebook. Jag känner att 

när jag gör skolarbete då gör jag skolarbete, då gör jag inget annat utan då kan jag fokusera 

på resten sedan. Att jag tar det som är viktigast först, innan jag går över till något annat. 
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Jag gillar inte att det skall vara organiserat liksom. Datorn stör för mycket då. Ja, jag tycker 

att man inte skall skriva på datorn, utan man skall skriva för hand, för då blir det lättare 

också sen, för man kommer ju alltid att ha med sig de anteckningarna, man sparar dem.  

Elev A förklarar att hen har upplevt att det saknas lärarkompetens när det handlar om hur IKT 

används inom matematikämnet, samtidigt som hen ändå har erfarit känslan av ökad motivation 

i samband med IKT-användande. Eleven upplever trots detta att om datorn används finns det 

tillgång till så mycket annat än just de IKT-hjälpmedlen som finns för matematiken. Elev A 

anger att ett exempel som då kan påverka negativt är störande notiser från Facebook.  

Datorovana kan också göra sitt till när IKT ska användas inom matematikämnet och det kan 

vara ett stort hinder för att IKT ska ha en chans att utveckla lärandet ytterligare. Att 

upplevelserna hos eleverna varierar visar intervjuerna på och elev C förklarar hur tekniskt 

kunnande kan påverka IKT-användningen:  

Jag upplever att det är lite svårt faktiskt, det är därför jag inte använt det så mycket för det 

är väldigt invecklat och det är jobbigt. Det känns enklare för mig att räkna ut med papper 

och penna. Jag gillar det bättre, gör jag. Matematik med IKT är inget för mig, det hjälper 

mig inte. 

Att uppleva att tekniken finns med och påverkar IKT-användningen negativt kan vara kämpigt, 

samtidigt som det kan påverka självkänslan och tron på sig själv. Att uppleva känslan av att 

IKT hindrar matematikutvecklingen kan då ge effekten av att elever aldrig vågar testa ny teknik 

som då aldrig ges någon chans. Att hålla fast vid det som man vet delvis fungerar kan då bli 

den effekt som känns bekant och ger eleven trygghet.  

Det kan vara elevens egen känsla av vad som bäst behövs för att lyckas med ett ämne som kan 

påverka elevers tillvägagångssätt och handling. Elev B berättar sin erfarenhet och upplevelse 

av matematik- och stödundervisning med IKT: 

Min lärare säger att jag skall rita upp, för att jag ser då … istället för att bara tänka… För 

när jag läser, då förstår jag inte frågan, men när jag skriver upp så då förstår jag, för då 

ser jag också. Datorn krånglar bara till det… 

Att datorn kan skapa tekniska problem upplever elev B då hen redogör för att matematiken bara 

försvåras när IKT implementeras i matematiken. Att i ett ämne som eleven redan upplever som 

problematiskt kan då svårigheter med tekniken runt IKT-hjälpmedlen bli en ytterligare 

belastning som bara skapar mer kaos.  
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Elevernas upplevelser av hur IKT används i matematikundervisningen 

Användningen av IKT i samband med matematikämnet kan påverkas av hur elevernas 

matematiklärare själva nyttjar IKT-hjälpmedel i samband med lektionerna. Eleverna i studien 

har olika erfarenheter av användning av IKT i samband med matematiklektionerna. Elev A 

berättar hur hen upplever IKT:s användning under lektionstiden: 

När vi hade xx som mattelärare, så visade hen mycket. Genomgångar på datorn och så där 

via projektorn. Men läraren jag har nu visar inte så mycket utan förklarar mer och målar på 

tavlan. Så det är ju inga IKT-hjälpmedel direkt nu… 

Att inte få erfara den variation i undervisningen som ges i form av att IKT nyttjas i samband 

med matematikundervisningen kan påverka det egna användandet av IKT i samband med att 

eleven i skolan inte får erfara matematik med de IKT-hjälpmedel som finns. Eleverna kan då få 

intrycket av att skolan skiljer sig åt mot den verklighet som finns i andra ämnen samt utanför 

skolan i egenskap av att matematik inte kan kopplas mot IKT på samma sätt.  

Samtidigt ger elever i studien uttryck för att det även finns elever i skolan som inte alls har 

tillgång till digitala verktyg i hemmen och då kan avsaknaden av IKT även i skolan och i 

matematikundervisningen resultera i stora skillnader eleverna emellan.  

Hur IKT används i samband med matematikundervisningen berättar elev E om: 

Min tidigare mattelärare hade du vet, sån här smartboard som hen hade föreläsningar på, 

sen så spelades det in på smartboarden och så hade hen en mick så vi hela tiden kunde gå 

in och kolla på hens föreläsningar. Så det var väl det då… vi har två stycken, tror jag, 

smartboards på skolan… 

IKT kan vara en extra resurs som ger ytterligare hjälp till lärandet förklarar eleven. Att skolor 

använder sig av ny teknik och även nyttjar dem till sin helhet i undervisningen är betydande då 

de finns tillgängliga på skolan säger eleven. Vidare ger elev B sin syn på användningen av IKT 

i matematikundervisningen: 

Ja, det har varit genomgång på datorn så klart. De visar vad man ska jobba med … När vi 

gick matte 1 var det mer. De visade liksom också vad vi skulle arbeta med i matten… 

Eleven förklarar här att den IKT som har använts av lärare i samband med undervisningen är 

viss användning tidigare av datorn vid planering, samt att digitala genomgångar har skett. Nu 

används i stort sett inte alls IKT under matematiklektionen, men det kan bero på vilken lärare 

man har berättar eleven. 

Elev C talar om hur hen upplevt att IKT använts i samband med matematikundervisningen: 
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Nu är det ingen IKT … Vi hade Kahoot med mobilen eller med datorn. Vi har varit på 

Kahoot ibland så där… Inget digitalt hjälpmedel heller vid genomgångarna utan hen kör 

mer på tavlan för hand… 

Det beror på vad man har för typ av matematik anser eleven och nu när stödmatematiken är den 

enda matematiklektion som hen går på så sker undervisningen mer individuellt där även 

genomgångarna körs direkt på tavlan.  

Eleverna i studien har alla i någon form nu specialpedagogiskt stöd i matematik och en 

gemensam upplevelse de har av lärarens användning av IKT i samband med 

matematikundervisningen kan sägas vara sparsam. En avgörande faktor för frekvent 

användning av IKT i undervisningen av läraren kan bero på lärarnas kompetens inom ny teknik, 

samt hur innovationsbenägen den aktuella skolan är. 

Organisation av matematikundervisning i skolan 
Studiens elever har alla sina egna upplevelser och erfarenheter av den undervisning som ges i 

skolan. Som gymnasieelever har de en lång erfarenhet av skolan och den undervisning som de 

har upplevt under dessa år. Temat organisation av matematikundervisning i skolan tar upp hur 

eleverna själva ser på undervisning och lärandet i stort. Eleverna ger här vidare upplevelser 

kopplat till hur matematikundervisningen är organiserad. 

Temat organisation av matematikundervisning i skolan resulterade i två underliggande teman 

– gruppstorlek och tillvägagångssätt av matematikundervisningen – som redovisas nedan. 

Gruppstorlek  

Eleverna har egna tankar och lärdomar av hur stor en matematikgrupp ska vara. Elev E förklarar 

hur hon ser på gruppstorleken: 

Ja, jag tycker inte att matte är så himla roligt och jag har väldigt svårt att bli motiverad i 

matematik eftersom jag tycker det är svårt. Så att jag skulle ju helst vilja ha en liten klass 

där läraren sitter med och hjälper till för att jag har även ganska svårt att be om hjälp för 

att jag vill kunna det. 

Eleven förklarar att när det är fler elever i gruppen så kan det påverka hur agerandet från hen 

själv blir. Det är svårt att ställa frågor när det finns fler elever med och en känsla kan infinna 

sig av att inte duga till när ämnet är svårt. De frågor som eleven egentligen vill ställa begränsas 

och det är svårt att ge uttryck för vad eleven känner.  

Att matematikgruppens storlek påverkar berättar även elev B om: 
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Är det många som vill ha hjälp med matte, ibland är det många i en grupp, så man kunde 

dela upp det tycker jag. Onsdag är det bara jag, men på fredag är vi tre stycken, fyra stycken 

och det tycker jag är för mycket. I nian hade jag alltid en lärare, det vara bara jag och 

läraren, så jag är van vid att få hjälp direkt. Det var bra, nu är vi för många. 

När det är en matematikgrupp där det finns många elever kan det vara svårt att hinna med att få 

hjälp beskriver eleven vidare och då blir det lätt att man ledsnar och tappar motivationen. Eleven 

upplever att det vid de tillfällen som det ingår flera elever i studiegruppen inte ger lika mycket 

som det annars gör när hen är ensam med läraren.  

Det som framkommer vid de flesta samtal med eleverna när de pratar om antalet elever i en 

grupp är att de önskar att matematikgruppen ska vara så liten som möjligt för att de då på bästa 

sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Samtidigt har eleverna förståelse för att 

gruppstorleken ute på skolorna förstås beror på hur stora resurser som varje skola har. 

Tillvägagångssätt av matematikundervisningen 

Studiens elever ger vid undertemat tillvägagångssätt av matematikundervisningen sina egna 

tankar över hur undervisningen kan bedrivas för att på bästa sätt kunna passa deras behov och 

hur de ser på förfarandet av en lektion. Elever förklarar vid intervjuerna att de själva vet med 

sig vilken undervisningssituation som känns bäst och vilka förutsättningar de behöver. Om 

tillvägagångssättet av undervisningen beskriver elev E följande: 

Det är att ha en lärare som förstår att alltså andra hjälpmedel är väldigt bra, typ som när 

man kan se föreläsningar och sådant via datorn eller liknande. Läraren skall även sitta med, 

samt sitta med och hjälpa till … 

Eleven ser gärna att läraren ska variera sin matematikundervisning, där även IKT ska finnas 

med som ett alternativ till den traditionella undervisningen. Vidare förklarar eleven att bra 

kontakt med läraren är en faktor som kan påverka lärandet positivt. I ämnet matematik är det 

samtidigt viktigt att kunna lyssna, förklara och sitta ner i lugn och ro tillsammans med eleven.  

Om sina tankar över tillvägagångssättet av undervisningen i matematik förklarar elev C: 

Jag, det är väl att, jag tycker inte man skall ha så lång genomgång när man går igenom för 

att då så blir man så himla trött. Man blir hängig av att höra någon prata så länge liksom, 

så det är väl bäst att bara gå igenom snabbt. Sen så att man liksom försöker hjälpa de flesta 

så mycket som möjligt. 

Man kan ta till något IKT-verktyg här, man kan göra det, ge det en chans, man väljer lite 

mer som man själv tycker. Alla tycker ju olika som sagt, man upplever det olika … 
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Ofta inleder läraren matematiklektion med en genomgång berättar eleverna, men här är det 

viktigt att begränsa tiden då det som elev är lätt att tappa fokus och svårt att hålla 

koncentrationen igång efter en stund. En variant är att lägga ut en föreläsning – exempelvis 

Flipped classroom7– som eleven kan gå igenom dagen innan förklarar eleven så att läraren 

under lektionstiden kan vara behjälplig och svara på de frågor och funderingar som uppstår hos 

eleverna. Det finns ytterligare många IKT-hjälpmedel som kan passa in när det handlar om att 

ersätta en föreläsning redogör eleven för. Det är också givande att läraren direkt tar upp 

matematikproblemet intill eleven.  

Elev D förklarar sin upplevelse av tillvägagångsätt i undervisningssituation på följande sätt:  

… det jag egentligen vill säga är att i min situation så var det att jag började gymnasiet utan 

att jag var helt klar med nians matte och då blev det så att jag läste nians matte i ettan … 

Så nu har jag en önskan av att mattelärare framför allt planerar väl och inte får glömma 

bort att kommunicera både med eleven och mentorn och andra mattelärare som finns på 

skolan. 

Samarbete lärare emellan är viktig berättar eleven och ger uttryck för en viss frustration då hen 

påpekar att hen inte var helt klar med nians matematik när gymnasiet startade. Att starta upp 

gymnasiet utan att få följa sina klasskamrater är besvärligt och de olika matematiklärarna på 

skolan måste då kunna kommunicera med varandra och vara lite extra vaksamma. I studien tar 

eleverna även upp att de har olika önskningar om tillvägagångsättet på en matematiklektion och 

elev A berättar: 

Matteläraren skall själv först fråga eleven vad det är som man behöver fokusera på mest, 

vilket moment som skall göras först för att man ska få utvecklas ännu mer. Sen att man 

skall sitta med eleven ännu mer. Man skall sitta med eleven mycket så att den verkligen 

förstår, för jag upplever själv att, eftersom jag har dyskalkyli i matematik, så har jag liksom 

väldigt svårt att måla upp en bild av det här med förståelse, så det är nog det som 

matteläraren skall fokusera mycket på, att just få eleven att förstå. Sen gå över till de 

momenten som kanske är mindre viktiga. Man tar det som man ser eleven borde jobba mest 

på först. Så blir det mer struktur. 

Det är bra om man har, alltså genomgångar på projektorn, då blir det lite mer att man får 

en annan syn än man får när man sitter via en bok. Det blir lättare att måla upp en bild av 

det man ska göra när man ser det på en stor skärm, att man får liksom mer förståelse. Så 

införa mer genomgångar via projektor hade varit jättebra. Ja, jag tror det skulle gynna 

många mer än jag också, för jag menar dyskalkyli är ju ändå ett handikapp, men det går ju 

alltid att göra någonting åt det och man måste lära sig olika strategier för att det skall bli 

                                                           
7 Flipped classroom är då läraren använder sig av eget inspelat material istället för traditionell genomgång – en 

så kallas pedagogisk modell där webbaserad föreläsningar görs av läraren själv med hjälp av digitala verktyg  
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lättare. Då tror jag att digitalt så är det nog väldigt bra på det sättet. Ja, IKT kan finnas som 

ett verktyg till, som ett exempel på att man också kan välja även den vägen. 

Att finna det ultimata tillvägagångssättet för en lektion är elevens önskan och elev A har en bild 

av hur det ska vara. För att ha möjlighet att kunna lyckas med sina studier är det betydande att 

även studiemiljön anpassas till den situation som man befinner sig i förklarar eleven. Viktigt 

att prata med eleven, samt att läraren ska finnas där för hjälp, stöttning och repetition av det 

kunskapsinnehåll som behövs för att klara av de olika matematikmoment som ingår i respektive 

matematikkurs.  

Att matematikundervisningen även kan kompletteras med extra matematikstödsgrupper är för 

eleverna ett önskemål. Elev B förklarar sin syn på matematikundervisningen: ”Jag tycker man 

kunde ha mer mattestödsgrupper. För när jag gör ett tal, då tänker jag inte på det sen, då 

glömmer jag bort hur man gör, igen… Jag måste repetera varenda gång.” Kontinuitet är för 

många elever det som ger resultat och elever i studien föreslår att det bör finnas flera 

matematikgrupper alternativt matematikstödsgrupper per vecka att gå på. Att repetera är viktigt 

och det kan till och med vara så att det också kan läggas in valfria matematikgrupper varje 

vecka berättar elever i studien.  

Diskussion 
Nedan följer en diskussion över min studies genomförande, studiens resultat, didaktiska 

implikationer i relation till specialläraryrket, samt förslag på vidare forskning. 

Att skapa en matematikundervisning som är lämplig för alla elever är ett viktigt uppdrag som 

skolan har. Det handlar om att skapa ett flexibelt lärande i en stimulerande miljö där alla elever, 

oberoende av tidigare kunskap, ska få möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper. Det är 

svårt att fastslå att IKT är ett av de hjälpmedel som verkligen hjälper elever i behov av särskilt 

stöd. Att öka kunskapen om vad IKT gör för eleverna är centralt och om IKT kan bidra till att 

eliminera, alternativt minska de matematiksvårigheter en elev i behov av särskilt stöd har. Inte 

desto mindre finns det programvaror som stimulerar och motiverar matematikinlärningen, 

samtidigt som det finns webbaserade materiel med diagnoser där eleverna kan arbeta med 

grunderna i matematik för att därefter öka svårighetsgraderna successivt. 

Ser man även till målet med vad PISA undersökte beträffande matematiken kan det också 

kopplas till denna studies huvudfokus i anslutning till att målet i PISA var att granska om en 

elev kan integrera och tillämpa sina matematiska förmågor och matematikkunskaper i 

verklighetsbaserade skiftande situationer. De sju förmågorna inom matematiken som 
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gymnasieleverna ska utveckla är begrepp-, procedur-, problemlösning-, modellering-, 

resonemang-, kommunikation- och relevansförmåga. 

Metoddiskussion 

Ett syfte med min studie är att få en förståelse för hur elever som är i behov av särskilt stöd 

själva upplever hur det är att använda IKT i matematikundervisningen. Därför har jag intervjuat 

fem elever om just deras erfarenheter av IKT, matematik och särskilt stöd. En av de viktigaste 

aspekterna som man måste beakta när det handlar om att göra en kvalitativ studie som bygger 

på informanters egna utsagor är att få till en förtrogen stämning mellan informanten och 

intervjuaren. Att befinna sig i en miljö som informanten känner sig trygg i genererar dessutom 

mer tillförlitliga svar. För att skapa en förtrogen stämning och få informanten att slappna av vid 

intervjutillfället är det viktigt att inledningsvis ställa frågor av mer generell karaktär samtidigt 

som de avslutande frågorna bör vara av mer allmän karaktär (Dalen, 2008). 

När det handlar om antalet elever som deltog i min studie har jag en fundering över om jag 

eventuellt hade fått fler elever att delta i studien om jag hade använt mig av intervjuer av 

fokusgrupper istället för individuella intervjuer. Att känna trygghet från andra elever i samma 

situation kan bidra till att fler elever vågat deltaga i studien. Det kan vara känsligt för en 

gymnasielev att medverka i en studie som delvis behandlar ett ämne som för eleven enbart kan 

vara förknippat med negativa upplevelser och med tanke på detta så kan det ha påverkat hur 

många elever som valde att medverka. Att vara med i en studie som handlar om ett ämne som 

under hela skolgången skapat frustration kan få en elev att återuppleva de känslorna genom att 

prata om tidigare upplevelser.  

En vidare reflektion jag har är om valet av studiedeltagare har påverkat resultatet för min 

frågeställning. Hade jag fått ett resultat som skiljer sig från det som nu framkom om jag 

ytterligare hade haft elever som tillsammans mer öppet haft samtal om de frågor som ställdes? 

När fokusgruppsmetoden används intervjuas fler individer om ett specifikt ämne samtidigt och 

då kan samspelet mellan individerna bidra till diskussioner där frågeställningarna besvaras mer 

naturligt. En fokusgruppsmetod har ett större fokus på interaktionen i gruppen (Bryman, 2011). 

Mitt empiriska material motsvarade inte riktigt den frågeställning som det var tänkt från början 

då nyttjandet av IKT i matematik- och stödundervisningen i sker i mindre omfattning än vad 

jag anade. Om jag också i god tid innan det var dags att söka elever från urvalet hade besökt 

skolorna för att prata om min studie hade jag kunnat sprida frågan ytterligare för att få större 
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tillträde till fältet. Nu hängde mycket på den person jag först fick kontakt med ute på de olika 

skolorna.  

Vid de olika intervjutillfällen som genomfördes inleddes intervjun med att vi samtalade om vad 

som gällde för studien och dess syfte. Vi pratade sedan en stund först mer avspänt om eleven, 

skolan och fritid bland annat för att lätta på stämningen och få eleven att bli trygg i den situation 

som var. Först när eleven verkade avslappnad och bekväm i sin roll påbörjades intervjutillfället. 

Dalen (2008) menar att ”den kvalitativa intervjuformen bygger på mänskligt samspel och det 

är en metodologisk förutsättning att det skapas intersubjektivitet mellan forskare och 

informant” (s. 118). Eleverna var överlag mycket spontana och berättade vid detta tillfälle att 

de tycket det var angeläget att de fick säga sin mening och öppet delge sina tankar om hur de 

upplever stöd, svårigheter, matematik och IKT i skolan. Flera av eleverna menade att det även 

kan ge dem ett annat perspektiv på undervisningen när man kan diskutera om situationer i 

skolan och att de som elever behöver få möjlighet att ge uttryck för sina känslor och upplevelser. 

Att sätta ord på eventuella problem är betydelsefullt och allas rättighet ansåg samtidigt eleverna. 

När intervjuerna och inspelningen avslutades satt eleven kvar en stund och samtalade ytterligare 

om de frågor som ställdes vid intervjun.  

Resultatdiskussion 
Via intervjuerna har jag kunnat ta del av elevernas egna upplevelser och tankar av tidigare och 

nuvarande skolsituation vad det gäller stöd, IKT, undervisning och matematik. Det har varit 

mycket intressant att få höra vilka upplevelser, tankar och erfarenheter som eleverna har 

redogjort för i studien.  

Nedan sker resultatdiskussionen där jag utgår från examensarbetets respektive frågeställningar: 

Vilka tankar har eleverna om matematik- och stödundervisningens utformning, hur används 

IKT i matematikundervisningen, vilka upplevelser har eleverna av matematik och 

specialpedagogiskt stöd med IKT, samt hur påverkar IKT kunnandet i matematik hos elever i 

behov av särskilt stöd?  

Vilka tankar har eleverna om matematik- och stödundervisningens utformning? 

Eleverna i studien har egna tankar och funderingar över hur en bra matematikundervisning kan 

se ut och eleverna upplever att det finns flera parametrar att ta hänsyn till. Elever förklarar att 

när en elev har det svårt med matematikämnet bör eleven i tidigt stadie få matematikstöd insatt 

av en kunnig matematiklärare som kan påverka kunskapsutvecklingen åt rätt håll. 
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I studien ger eleverna uttryck för att det är viktigt för en lärare att alltid följa upp elevens lärande 

och ge feedback till eleven. Kommunikation och feedback ger stimulering åt eleven som känner 

att läraren verkligen bryr sig om hur det går och att de då upplever att det finns möjligheter att 

utvecklas i ämnet. Pettersson, m.fl., (2010) menar att feedback som inriktas åt vad eleven 

uppvisar för kunskaper när till exempel en uppgift/problem löses är effektivare för elevens 

lärprocess än vad en allmänt hållen feedback om elevkunskaperna är. Att vara lyhörd för 

elevernas önskningar kan också bidra till att motivation lättare skapas hos eleven. För att på 

bästa sätt anpassa lektionen för eleverna är det samtidigt viktigt att tillvägagångsättet av 

undervisningen sker i samförstånd med eleven. Att lyssna på hur eleven känner inför 

studiesituationen är också betydande och framför allt inom den specialpedagogiska 

verksamheten ska lyhördhet vara en självklarhet.  

I studien ger eleverna utryck för att de upplever att de idag inte riktigt får den specifika hjälp i 

matematik som de behöver för att det är för många elever i de stödgrupper som de deltar i. En 

viktig aspekt att tänka på i samband med undervisning och lärande är att alla elever är enskilda 

individer och lär på skilda sätt. I de fall där inte den vanliga pedagogiken räcker till ska 

specialpedagogiken träda in menar Nilholm (2007) och skolor ställs ofta inför dilemmat hur de 

hanterar att elever i flera hänseenden är olika och är i behov av olika typer av stöttning i lärandet. 

Att då vara vaksam och föra en diskussion med eleven om hur hen vill att undervisningen ska 

se ut är viktigt och det går inte att säga att ett stöd ska se exakt likadant ut för alla elever som 

är i behov av stöd i matematik.  

Ett dilemmaperspektiv handlar om att skolan ska vara lika för alla, där även utbildningen för 

eleverna ska vara likställd anser Nilholm (2007). Men på samma gång så ska undervisningen i 

skolan kunna anpassas till de behov som eleven har beskriver Nilholm (2007), samtidigt som 

även elevens kunskap, förmåga och intresse måste beaktas.  

Grunden för att skapa en framgångsrik matematikundervisning är att den med fördel bedrivs i 

mindre grupper där studiemiljön också är stimulerande och anpassad till situationen menar 

eleverna. Eleverna ser också att matematikundervisning ska varieras och att de inte endast ska 

använda sig av en matematikbok. Att inte bara memorera de räknesätt och metoder som elever 

ska lära sig i matematik är viktigt förklarar Boaler (2011) och menar att eleverna behöver 

aktivitet och engagemang där problemlösning är ett återkommande inslag allt eftersom eleverna 

utvecklas i ämnet. I klassrummet ska det bland annat finnas möjlighet och tillgång till IKT-
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användning, laborationsmaterial, ståbord, Smart Boards, ritverktyg och olika 

matematikaktiviteter tycker eleverna i min studie.  

Matematikundervisningens mål är att skolans elever ska lära sig att förstå och tillämpa en 

mängd begrepp samt matematiska modeller inom matematiken. De matematiska begreppen och 

modellerna hjälper i sin tur eleverna med problemlösning och matematisk tolkning på 

varierande nivåer. (Löwing & Kilborn, 2008) 

I studien framkommer det att det finns elever som har behov och en önskan av den 

specialpedagogik som idag finns på vissa skolor där de önskar att den ska ge eleverna möjlighet 

att utvecklas i sin egen takt utan att känna press från andra.  

Hur används IKT i matematikundervisningen? 

Eleverna i studien har alla olika erfarenhet av IKT i matematikundervisningen och om hur det 

används. Gemensamt är att IKT inte direkt har använts i matematiken under de tidiga åren i 

grundskolan. Dock så har IKT i de flesta fall ändå introducerats för eleverna redan under 

grundskolans tidigare år.  

Det framkommer i studien att det vanligaste användningsområdet av IKT i matematiken är att 

det har använts som ett extra digitalt hjälpmedel där dokumentation och beräkningar av 

uppgifter har skett av eleverna. En del av eleverna i studien fick redan i grundskolan tillgång 

till dator för att på ett enklare sätt kunna anteckna på dator under lektionerna i matematik då det 

uppdagats att de hade läs- och skrivproblem. Adler (2007) uttrycker att datorn bland annat kan 

användas till att dokumentera beräkningar som till att använda olika matematiska program. I 

studien upplever eleverna att IKT de flesta fall under grundskoletiden mest användes som ett 

hjälpmedel för anteckningar, samt att de med hjälp av olika program som var kopplade till 

matematik arbetade med taluppfattning och lite matematikspel. Demirbilek och Lema Tamer 

(2010) redovisar i sin studie att datorspel i undervisningen i de flesta fall är positivt då den 

motiverande faktorn för matematik ökar bland eleverna. Emellertid är åsikterna om det 

pedagogiska värdet av datorspel i undervisningen tveksam menar Almqvist (2012) och 

poängterar att det är lätt att den lärande förmågan som ett pedagogiskt spel kan ha faller bort 

om inte någonting mer tillförs i klassrummet av läraren. 

Att tillgången till IKT under grundskoletiden har varit sparsam visar också den rapport som 

Skolverket (2016) har gjort över IT-användningen och IT-kompetensen i skolan, men att på 

gymnasieskolan är tillgången till IKT betydligt större. Eleverna i min studie beskriver att nu 
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under gymnasietiden har alla elever tillgång till dator i skolan och majoriteten av eleverna har 

i stort sett en egen mobiltelefon. 

Dock så har alla eleverna i studien inte direkt haft möjlighet att använda sig av IKT i matematik- 

och stödundervisningen, samtidigt som IKT egentligen inte heller nyttjas i samband med 

undervisningssituationen i matematik. Eleverna upplever att lärarnas användning av IKT som 

ett hjälpmedel är knapp och IKT används inte i så stor utsträckning som de skulle ha möjlighet 

till i matematikundervisningen anser eleverna. Studien visar ändå att det på vissa skolor finns 

Smart Board som en del av lärarna använder eller har använt i matematikundervisningen för att 

på ett smidigt sätt nyttja IKT genom att föreläsningar och olika genomgångar även kan sparas 

ner så att alla elever också kan nå dessa när lektionen är slut. Flera elever berättar att de 

använder sig av inspelade föreläsningar då de är sjuka och ändå behöver kunna följa upp det 

som läraren gått igenom så att de inte missar någonting. Elever har också genom sina 

matematiklärare fått en viss introduktion till olika digitala matematikprogram som till exempel 

Excel8, Graph9, Mathematica10 och GeoGebra11. Enligt Jönsson och Lingefjärd (2012) är datorn 

ett redskap för tanken genom sin anpassbarhet och sin mångsidighet, där avancerade 

beräkningar, visualiseringar är egenskaper som är grundläggande.  

På en del skolor har det inte funnits något incitament från matematikläraren om att eleverna ska 

använda sig av IKT under matematiklektionerna, men för en del av eleverna i studien som 

känner att de vill kunna nyttja olika IKT-hjälpmedel i matematiken har det ändå varit tillåtet. 

Det vanligaste IKT-verktyget har då varit datorn, där olika kalkyleringsprogram har brukats, 

samt varierande webbsidor i matematik. Hos flera av eleverna har matteboken.se flitigt använts 

där de oftast ser på matematikföreläsningar och studerar de områden i matematiken som de 

behöver gå igenom igen för att få bättre insikt av aktuellt matematikområde. Eleverna upplever 

även att de parallellt med föreläsningar och arbetet i matematikboken gärna ser på en 

föreläsning för att öka sin förståelse ytterligare. En del av eleverna använder sig av 

mobiltelefonernas miniräknarfunktion och vissa matematikapplikationer under 

matematiklektionerna. Flera elever använder mobilapplikationer där lösningsförslag finns till 

de uppgifter som eleverna har i sin aktuella matematikbok.  

                                                           
8 Kalkyleringsprogram 
9 Program som används för att rita grafer 
10En programvara som innehåller ett datoralgebrasystem som bland annat löser matematiska problem 

symboliskt 
11Ett program som bland annat hanterar algebra, geometri och matematisk analys 
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Ett av de vanligaste användningsområdena av IKT i matematiken som min studie visar på är 

den gemensamma plattform som de flesta skolor använder och där finns det alltid tillgång till 

matematikplaneringen i de fall där det behövs. På ett smidigt sätt kan den gemensamma 

plattformen nås där eleverna har åtkomst till den utlagda matematikinformationen de söker – 

dock varierar det matematiska innehållet på dessa gemensamma plattformar som skolorna har. 

Vilka upplevelser har eleverna av matematik och specialpedagogiskt stöd med IKT? 

Att elever i studien upplever att de känner ökad motivation då IKT används i matematiken ger 

deras skildringar i intervjuerna många gånger svar på. Dock har alla eleverna i studien inte lika 

stor erfarenhet av att IKT används i samband med matematik och det specialpedagogiska stöd 

som ges nu på gymnasiet.  

Studiens elever förklarar, trots variationen i IKT-användningen, att de ändå har upplevt känslan 

av ökad motivation i samband med att IKT nyttjas i relation till den matematik de arbetar med 

i skolan. IKT genererar oftast motivation förklarar eleverna och de tycker att det känns bra när 

de även ges möjlighet att nyttja IKT i stödundervisningen. Elever upplever också att IKT ger 

extra möjlighet till repetition då det är behjälpligt genom att inspelade genomgångar kan 

bevittnas upprepande gånger. Positivt är också att det finns så mycket olika webbsidor att välja 

på som tar upp aktuellt matematikområde. Elever upplever att det finns bra 

matematikwebbsidor på nätet och applikationer kopplade till matematik som ger utmärkta 

förklaringar i samband med inspelade genomgångar samtidigt som de finns teoriavsnitt 

kopplade till de områden som genomgången behandlar. Att även kunna nyttja mobilen i 

undervisningen upplever eleverna ger en ny dimension till lärandet som ger inspiration och 

skapar engagemang även emellan eleverna. Taleb, Ahmadi & Musavi (2015) visar i sin 

forskning att mobilt lärande ökar engagemanget och samarbetet bland eleverna när de arbetar 

med problemlösning och matematiska strategier. 

När en elev har möjlighet att skapa någonting själv genereras ofta förmågan som ger eleven 

motivation och genom att då ha möjlighet att använda datorn i matematiken frambringas oftast 

ökad tillfredsställelse. Motivation kan också uppstå genom att eleven vet att vid dokumentation 

av uppgifter och lösningar via datorn finns allt det som eleven producerar i matematikämnet 

sparat på datorn, samtidigt som även andra kan se och arbeta med uppgifter som eleven själv 

har konstruerat menar Adler (2007). Adler anser här att datorer kan användas till att göra egna 

matematikuppgifter, men att eleverna i min studie gör egna matematikuppgifter är inget som 

direkt framkommer i mitt resultat. Vi ser även att Adler nästan uteslutande enbart pratar om 

datorer, men i min studie arbetar eleverna förutom att de använder sig av olika program på 
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datorerna, även med varierande applikationer till mobiltelefonerna. Det är idag mer vanligt med 

mobilt lärande i skolan och en orsak till att dessa IKT-verktyg inte tas upp i Adlers bok kan 

vara att boken skrevs för snart tio år sedan och då hade mobila tekniken inte utvecklats lika 

långt som den har idag.  

Samtidigt finns det i min studie elever som upplever att tekniken också kan skapa negativa 

känslor även för matematiken när IKT används i samband med matematik- och 

stödundervisning. Genom teknisk oförmåga av IKT-hjälpmedlens hantering läggs det på 

ytterligare svårigheter för de matematiska områden som eleverna arbetar med. Att också känna 

otillräcklighet i hanteringen av ett IKT-hjälpmedel upplevs som än mer problematiskt och det 

framkommer i studien att det kan påverka självkänslan hos eleven både vad det gäller den 

tekniska som den matematiska förmågan. När det blir tekniskt strul byggs en negativ känsla 

upp som ofta även smittar av sig på matematiken berättar elever i studien. Att teknikproblem 

påverkar beteendet hos eleverna under lektionerna framkommer även i studien av Demirbilek 

och Lema Tamer (2015) där det visade sig att handlingssättet i klassrummet påverkades av dålig 

teknik. 

Hur påverkar IKT kunnandet i matematik hos elever i behov av särskilt stöd? 

Att öka sin kunskap inom ämnet matematik är för eleverna i studien en önskan som de alla har 

gemensamt. Genom att undervisningen varieras och att elever tillåts använda sig av olika IKT- 

hjälpmedel under matematikundervisningen ser eleverna kan bidra till att de ökar sin förståelse 

i matematikämnet. Att studieresultatet kan förbättras genom att IKT används i 

matematikundervisningen liknar det resultat som forskarna Taleb och Hassanzadeh (2015) sett 

i sin studie. När IKT används i matematikundervisningen så stimuleras en aktivare inlärning 

som gör att effektiviteten och kunskapsutvecklingen tilltar hos eleven menar Tahleb och 

Hassanzadeh. Eleverna upplever att det är värdefullt för inlärningen att använda IKT i 

matematikundervisningen och trots att de själva ännu inte nyttjat så många olika IKT-

hjälpmedel ser de ändå att IKT i matematikundervisningen kan hjälpa dem i lärprocessen. Enligt 

Jönsson och Lingefjärd (2012) kan IKT-hjälpmedel förutom att de utvecklar fysisk kapacitet 

även utveckla den kognitiva kapaciteten hos en individ. 

Flera av eleverna i min studie upplever att IKT även kan vara med att hjälpa till att förenkla 

mycket av det som de har problem med i matematiken och på så sätt utvecklas lärandet menar 

eleverna. Genom att nyttja program som bland annat visar olika strategier för beräkningar, 

lösningsförslag, föreläsningar, teorier, matematisk textredigering, repetitionsövningar, 

kalkylering, spel och tävlingar skapas flera alternativa input där olika sinnen som krävs för 
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lärandet stimuleras. Precis som Aris och Orcos (2015) ger uttryck åt i sin studie så sporrar IKT 

eleverna till ett lärande som är mer aktivt med effektivitet och ökad kunskapsutveckling som 

följd. Eleverna ger uttryck för att IKT kan hjälpa till att matematiken tydligare också 

visualiseras på ett lättöverskådligt sätt som för elever kan vara den kanal som lämpar sig bäst 

för den inlärningsstil som eleven själv har. Alla elever har olika sätta att ta till sig kunskap, alla 

lär på varierande sätt och genom IKT kan alla sinnen stimuleras ytterligare och det ökar 

chanserna till att alla kan få den undervisning som de lär bäst av. 

Genom IKT kan kognitiv träning på ett enkelt sätt ske individuellt för elever, bland annat i form 

av interaktiva övningar menar Adler (2007). Träningen handlar då om arbeta med tal och siffror, 

talbegrepp, antalsuppfattning, schema för tal, arbetsminne och uppmärksamhet, perception, 

spatial förmåga, planeringsförmåga, tidsuppfattning, samt logik och problemlösning förklarar 

Adler (2007) vidare.  

I intervjuerna ger eleverna uttryck för att IKT i samband med matematiken har hjälpt till att öka 

deras matematiska kunnande. Det finns en förmåga med IKT som gör att variationen av 

lärsituationen i stort sett är oändlig och med hjälp av IKT:s mångfald kan de flesta elever finna 

det sätt som bäst passar för just den eleven. I hemmet, på resan eller i skolan finns då alltid 

tillgången till matematiken även digitalt, precis på det sätt som eleven själv väljer. 

Alexandersson (2015) menar att IKT har ett sätt att organisera informationen i bland annat 

bilder och virtuella världar. Informationen presenteras då genom IKT på ett mer omväxlande 

sätt än vad ett traditionellt läromedel klarar av förklarar Alexandersson vidare. 

Flera av eleverna upplever alltså att de lär sig mer när IKT nyttjas i undervisningen, men det 

kan även finnas motverkande faktorer som ibland hindrar kunskapsutvecklingen. En faktor som 

i många fall kan motverka lärandet förklarar eleverna, är att IKT öppnar portarna för oändliga 

aktiviteter på nätet som gör att lärandet avstannar då fokus istället lätt hamnar på annat håll. 

Även tekniken kan hindra att kunskapsutvecklingen ökar då det kan uppstå problem i att 

använda IKT på grund av otillräcklig teknisk kunskap. Eleverna berättar även att lärarnas IKT-

kunskaper ibland kan vara bristfälliga och då problem uppstår när IKT används kan de ibland 

inte lösas av varken elev eller lärare.  

Didaktiska implikationer i relation till specialläraryrket 
En specialpedagogisk verksamhet, menar Nilholm (2006) är utbildningssystemets förfarande 

att hantera att alla elever ska få samma förutsättningar där anpassningar till alla elevers olikheter 

ska genomföras.  
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Gymnasieskolan har skyldighet gentemot elever i behov av särskilt stöd och i styrdokumenten 

redogörs för de insatser som skolan förväntas göra. Vid stöd i ämnet matematik ska det stöd 

som sätts in i undervisningen stärka eleven så att inlärningsprocessen stimuleras positivt. 

Väsentligt är att det särskilda stöd som sätts in varieras utifrån de behov som den enskilde 

eleven i fråga har. I skollagen (SFS 2010:800) står skrivet att ”Alla barn och elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål”. Med hänvisning till skollagen ska insatt stöd ges där individanpassande stödgrupper i 

matematik är ett ofrånkomligt krav. 

Eriksson-Gustavsson et al (2011) menar att ett specialpedagogiskt stöd organiseras av skolan 

och de vanligaste förekommande lösningarna på hur detta stöd ser ut är: 

1. Stödet ges genom särskild undervisning eller handledning av speciallärare till eleven 

2. Insatt resurs av en extra lärare i klassrummet 

3. Anpassningsbara grupperingar 

4. Elevassistent 

De former av stöd som är mest eftersträvansvärt inom specialpedagogiken menar Eriksson-

Gustavsson et al (2011) är ”anpassning av klasstorlek, extra lärarresurs i klassrummet och att 

eleven ingår i en vanlig klass/grupp men får handledning av specialpedagog” (s. 22). 

På en organisatorisk nivå ska en skola stödja en lärares utveckling av nya arbetsformer anser 

Almqvist et al (2015) och detta kan då kopplas till att IKT ska få ingå som en stödinsats till 

elever i behov av särskilt stöd. I detta sammanhang är det dock viktigt att vara lyhörd och se till 

varje enskild individs behov. Det är elevens egna upplevelser av inlärningssituationen i 

matematik som ska få vara med och styra. Vad är elevens behov, i vilken miljö trivs eleven, 

vad är det som stimulerar och motiverar eleven? Att som elev själv få möjlighet att påverka 

undervisningen, där arbetssätt, pedagogiska verktyg, samt vilken kontext som bäst lämpar sig 

för undervisningstillfället, kan vara det som ger bäst utvecklingspotential för eleven. 

Matematikundervisningens syfte bör vara att introducera den kunskap och de redskap som krävs 

hos eleverna som ger dem möjlighet att lösa problem. Löwing & Kilborn (2008) menar att 

undervisningen ska vara en process där avancerade begrepp ska hanteras så att det kan ske en 

progression i tillvägagångssättet av att lösa matematiska problem.  
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Matematiken ska även innehålla utmaningar och en utmaning ska läggas på en nivå som ger 

elever möjlighet att uppnå utmaningens mål. Utmaningen är nyckeln för ett effektivt lärande, 

men utmanande uppgifter måste anpassa till elevens tidigare kunskap för att få den avsedda 

effekt som det är tänkt. För att nå målet med utmaningen ska strategier skapas, planer läggas 

upp, samtidigt som kommunikation och engagemang måste finnas. Genom engagemang 

uppstår också kommunikation på ett smidigt sätt och hjälper eleverna förmedla sina 

ståndpunkter mer konstitutivt när de löser uppgifter och arbetar med matematik. Att få till en 

fungerande kommunikation mellan elever, samt mellan elever och lärare där man samtalar om 

undervisningen, kunskap och innehållet i lärandet, intill de områden man arbetar med är 

betydelsefullt för kunskapsutvecklingen. (Hattie, 2012) 

För elever som är i behov av särskilt stöd kan IKT underlätta och vara ett kompensatoriskt 

verktyg. IKT kan skapa större delaktighet i undervisningen bland eleverna på grund av dess 

mångfald parallellt med att elevernas inre drivkraft stimulerar inlärningsprocessen hos eleven. 

Genom IKT kan samtidigt den formativa bedömningen mer komma till sin rätt hos eleverna.  

Att ha lyckan av att känna en inre och yttre motivation i samband med lärsituationen kan vara 

en faktor som skapar viljan att lära och kan generera i djupare kunskap i ämnet. Att tidigt få 

eleven att känna sig delaktig i skolan, där läraren aktivt arbetar för att fastställa vad eleven är 

intresserad av kan skapa den inre motivation som många elever har behov av att känna för att 

kunna ta till sig kunskap. En inre motivation kan stimulera eleven så att matematikinlärningen 

inte längre upplevs som besvärlig och negativt laddad anser Eriksson-Gustavsson et al (2011). 

En fundering jag har är att det förefaller som utbildade speciallärare är en bristvara på de olika 

skolorna och i samband med förarbetet i studien har det framkommit att det varit skolans 

matematiklärare/specialpedagog som haft hand om det specialpedagogiska stödet. Är en 

examinerad speciallärare mer innovativ i sin undervisning? Har specialläraren kompetens som 

gör att olika former av stöd med varierande metoder nyttjas mer i undervisningen där även IKT 

kan vara ett verktyg som stimulerar lärprocessen? Här ser jag att som utbildad speciallärare kan 

jag välja lämpliga metoder utifrån vad det är som eleverna ska lära sig samtidigt som elevernas 

behov tillgodoses. 

Förslag på vidare forskning 
Att gå djupare inom detta område skulle vara givande och då utveckla en studie med fler 

deltagare på fler skolor både på grundskole-, gymnasie- och på universitetsnivå. Metoden jag 

skulle använda i studien skulle förutom intervjuer i fokusgrupper även bestå av observationer.  
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I vilken utsträckning används egentligen IKT-hjälpmedel i samband med det matematiska 

lärandet på de olika studienivåerna och finns det skillnad i användningen av IKT för elever som 

är i behov av särskilt stöd? I studien skulle jag även väva in hur mycket eleven själv utanför 

skolan nyttjar IKT i anslutning till de matematiska studierna. Det skulle dessutom vara 

intressant att göra en kvantitativ studie där man låter jämföra två grupper som arbetar med 

samma matematikområde där en grupp flitigt använder olika IKT-hjälpmedel i undervisningen 

och den andra gruppen har en mer traditionell undervisningsform.  

Slutord 
Gymnasieskolan är idag frivillig, men nästan alla ungdomar väljer att fortsätta skolan och gå 

ett program på gymnasiet. Att välja gymnasial utbildning är för många ungdomar det självklara 

valet som känns naturligt och positivt. För andra ungdomar kan valet till gymnasiet förknippas 

med negativa känslor av att ytterligare studera i tre år. Alla de blandade känslorna som 

skolgången för med sig kan ha många bakomliggande orsaker och de känslor som upplevs i 

samband med skolan kan samtidigt ge växlande reaktioner och agerande. Inom skolan kan 

matematik vara ett av de ämnen som uppfattas som besvärligt och matematik kan även av en 

del elever anses som tråkigt. 

Att få eleverna engagerade och motiverade i det matematiska lärandet är grundläggande i 

kunskapsprocessen. I samband med matematikundervisningen bör det i dagens skola vara en 

självklarhet att läraren inspireras av ny teknik, samt att läraren har kompetens som innebär att 

alla de användningsområden IKT kan ha i anknytning till matematiken nyttjas.  

Flexibilitet i lärandet är angeläget och en individanpassad matematikundervisning för alla 

elever kan vara den nyckeln som gör att eleverna får uppleva positiva känslor i 

matematikinlärningen. Genom undervisning som individanpassas både vad det gäller själva 

innehållet, formen, tillvägagångssätt och gruppering är det i samband med detta viktigt att tänka 

på vilken matematisk nivå eleven befinner sig på. Det är i samband med undervisningen även 

grundläggande att hänsyn tas till elevens kognitiva stil12. För att ha större chans att motiveras 

och öka sin matematiska förmåga handlar det om att olika bra matematiska verktyg införskaffas 

då olika områden inom matematiken fordrar varierade verktygskombinationer (Berggren & 

Lindroth, 2004). Bland de verktyg som eleven då bör ha för att lyckas för att utvecklas i sin 

matematiska kunskapsprocess kan även IKT spela en betydande roll. 

                                                           
12Elevens egna tankar, arbetssätt, samt förhållningssätt gentemot matematiken, tillika vilka angreppsätt eleven 

har vid problemlösning inom matematik. 
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IKT kan vara med och skapa gynnsammare förutsättningar för elever som är i behov av särskilt 

stöd och i den mån eleverna själva upplever att det hjälper dem med matematiken på något sätt 

ska de ha möjlighet att nyttja IKT.  

Beträffande vad som verkligen ger eleven stöd och vad som hjälper matematikinlärningen hos 

en elev är individuellt och skiljer såg stort åt bland elever. Det är emellertid viktigt att beakta 

att det är elevens egen känsla och tilltro till IKT som oftast har en avgörande betydelse när det 

gäller om IKT kan hjälpa en elev i behov av särskilt stöd. Har eleven positiv tilltro till att IKT 

kan vara behjälpligt i kunskapsinlärningen skapas omedvetet gynnsamma förhållanden när IKT 

används. Men om det inte finns någon tilltro till IKT som pedagogiskt verktyg är det svårt att 

få värdefulla effekter av det. 
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Bilaga I - Intervjuguide 

Intervjufrågor 
Fråga 1: Vilket program läser du? 

 

Fråga 2: Vilken årskurs går du i? 

 

Fråga 3: Har du någon form av stöd i matematik idag? (Hur?) 

 

Fråga 4: Har du fått specialpedagogiskt stöd i matematik tidigare i skolan? (Hur?) 

 

Fråga 5: Finns digitala verktyg tillgängliga i din nuvarande skola? 

(Vilken typ? Finns det en gemensam webbplattform på skolan?) 

 

Fråga 6: När var första gången du stötte på IKT i skolan?  

( Hur användes det då?)  

IKT  Information och kommunikationsteknik – alla olika tekniska digitala 

hjälpmedel som kan användas i samband med lärandet 

 

Fråga 7: Har du använt någon form av IKT i matematik och stödundervisningen och på 

vilket sätt har det då använts?  

 

Fråga 8: Hur upplever du att det är att använda IKT i matematik- och stödundervisningen? 

(Hur då? På vilket sätt? Varför) 

 

Fråga 9: Används IKT av läraren i samband med undervisningssituationen? 

(På vilket sätt? Vid genomgång? Presentation? Lärarpresentation av beräkningar 

eller för att visa samband?) 

 

Fråga 10: Om du fick bestämma – hur skulle undervisningen i matematik då se ut? 

 

Fråga 11: Är det någonting annat som du vill ta upp när det gäller matematik, särskilt stöd och 

IKT i skolan? (Dina egna tankar om IKT, matematik- och stödundervisning?) 
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Bilaga II - Missivbrev 

Studie angående IKT i matematikundervisningen 

Mitt namn är Eva Nilsek och jag studerar nu sista terminen till speciallärare i matematik på 

Linköpings universitet. I min utbildning ingår att göra ett examensarbete där jag valt att skriva 

om hur elever ser på att använda IKT i matematikundervisningen. IKT står för Information och 

kommunikationsteknik, vilket innefattar alla digitala verktyg som kan användas i 

undervisningen.  

 

Intresset är att öka kunskapen om vilken effekt de digitala verktygen ger på matematikinlärning. 

Det är betydande att få mer insikt i hur elever själva upplever om IKT ökar den matematiska 

förståelsen eller om den hindrar den matematiska kunskapsprocessen.  

 

För min studie söker jag nu gymnasieelever i behov av särskilt stöd i matematik och som kan 

tänkas medverka i min studie. Syftet med intervjun är att söka information om elevers egen 

upplevelse och tankar av att använda IKT i matematikundervisningen. Intervjun kommer att ta 

ungefär mellan 15-30 minuter och intervjun kommer att spelas in så att den därefter kan 

transkriberas. 

 

Medverkan i studien är helt anonym och den information som framkommer i intervjun är helt 

avidentifierad och kommer inte att kunna spåras. Efter transkriberingen av intervjun kommer 

intervjun att raderas. 

 

Har ni frågor och funderingar gällande studien kan ni höra av er till mig via mail eller mobil! 

Med vänlig hälsning 

Eva Nilsek xxx-xx xx xx 

eva.nilsek@xxxxxx.xx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag samtycker till att medverka i studien angående IKT i matematikundervisningen. 

 

...............................................................   ........................................................... 

Namn    Mail  

 

...............................................................  ........................................................... 

Mobilnummer   Ort & datum 


