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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how power is distributed in the mathematics 
classroom and how students achieve agency when ICT (Information and communication 
technology) is used as a teaching tool. Three learning situations, structured by mathematics, 
are analysed: in the first situation mathematics is taught in a traditional way, in the second 
mathematics is taught in interdisciplinary projects, and in the third mathematics is taught 
using ICT as a pedagogical tool. The theoretical concepts of power and agency are used as 
analytical tools within a socio-political framework. The concept of power is used to assess the 
students’ ability to influence their learning and degree of inclusion in the three learning 
situations. The power aspect is assumed to influence the students’ ability to achieve agency. 
Based on an ecological understanding of the concept, agency is examined by assessing the 
quality of students’ engagement in the learning situations. Also, the degree to which the 
students are in control of their actions is assessed. Data was collected through participant 
observation, questionnaires and in-depth interviews. Linguistic text analysis was used as a 
tool to analyse the transcripts from the interviews. The results suggest that students can 
achieve agency in situations where ICT is used as a pedagogical tool to enable collaboration 
between students. However, ICT can also distract students, which in turn can limit their 
achievement of agency. Furthermore, it is suggested that the results may have implications for 
our understanding of the concepts of power and agency in relation to ICT in a wider social 
context beyond the classroom. Finally, it is proposed that the question of how the distribution 
of power and agency influence learning when ICT is used in the mathematics classroom 
should be subject to further research. 
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1. Inledning 
IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) har i grunden förändrat hela samhället och 
därigenom även skolan. I Europaparlamentets och Europarådets rekommendationer om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG) beskrivs åtta nyckelkompetenser som 
anses särskilt viktiga. Dessa kompetenser är betydelsefulla för att EU-länderna ska ha 
konkurrenskraft som ett kunskapssamhälle i en allt mer globaliserad värld. När det i denna 
skrift talas om kompetens avses en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som 
är anpassade till ett aktuellt område. Nyckelkompetens är den kompetens som behövs för 
individernas utveckling, personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social integration 
samt sysselsättning. Samtliga kompetenser antas vara lika viktiga då flera kunskaper och 
färdigheter är överlappande och stöttar varandra.  

Inom referensramen gällande nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG) 
framhålls bland annat nyckelkompetenserna matematiskt kunnande och grundläggande 
vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens och kompetensen lära att lära. 
Grundläggande kunskaper inom matematiska färdigheter samt kunskaper inom IKT är viktiga 
grunder för allt framtida lärande.  
Digital kompetens definieras i Europaparlamentets och Europarådets rekommendationer om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG, s. 15-16) så som:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-
färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 
utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 

En annan definition av digital kompetens ges av Futurelab (2010) som tillgång till flera olika 
praktiker samt kulturella resurser vilka människan kan utnyttja vid användandet av digitala 
verktyg. Digital kompetens ses bland annat som en förmåga att på ett effektivt sätt kunna 
kommunicera med andra.  
I denna studie ses digital kompetens som en förtrogenhet att arbeta med digitala verktyg. 
Detta förutsätter först och främst grundläggande färdigheter inom IKT-användning. Digital 
kompetens innehåller även aspekter av samarbete såväl som att våga använda digitala verktyg. 
Detta för att förbereda elever för ett livslångt lärande inom vilket IKT är en viktig del.  

1.2 Bakgrund IKT i den svenska skolan 
I den svenska skolans läroplan för gymnasieskolan hittar man stöd för att utveckla elevers 
digitala kompetens då det i skolverkets beskrivning av ämnet matematik och dess syfte sägs 
att ”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 
karaktärsämnena” (Skolverket, 2011).  

Utvecklingen inom skolan gällande IKT tar sig uttryck i att det blir allt vanligare att varje elev 
har tillgång till en egen dator, en så kallad 1-1-lösning. Hylén (2013) beskriver att det mellan 
2009 och 2011 har köpts in många datorer till skolor i Sverige. Ett exempel på detta är 
Stockholms stads beslut att 85 miljoner/år ska satsas så att varje elev inom Stockholms stads 
skolor får tillgång till en egen dator (Presskontakt, 2013). Detta är ett steg i Stockholms stads 
strategi för IT i skolan från Stadsledningskontoret (2010). I denna IT-strategi talas det om att 
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ett av skolans uppdrag är att främja alla elevers lärande på sådant sätt att de är väl förberedda 
för samhället och då ses det i denna strategi som en självklarhet att använda 
informationstekniken som ett pedagogiskt verktyg.  

Det finns alltså fog att påstå att kompetens inom IKT anses vara viktigt i dagens och 
framtidens samhälle. Intressant blir då att fundera kring vad som händer när IKT i allt större 
grad introduceras och integreras i skolans verksamhet. Inköp av datorer till skolor är inte i sig 
något som garanterar att elever kommer få de digitala kompetenser som framtiden kräver.  

Politiker och skolledare använder sig sannolikt av den logiska tankekedjan att bättre tillgång 
till digitala verktyg i skolan leder till större användning av digitala verktyg i lärandeprocesser 
och att detta i slutändan leder till att eleverna når bättre resultat samt att de utvecklar sitt 
lärande. Hylén (2013) betonar att implikationerna i denna tankekedja är sådana som rör 
förhoppningar, men dessa är nödvändigtvis inte något som kommer att inträffa. Den viktiga 
frågan i sammanhanget är hur och varför dessa datorer används i skolan och huruvida dessa 
nya digitala verktyg kan stödja elevernas lärande samt om det finns en koppling mellan detta 
och elevernas framtida lärande och deltagande i samhället.  

Ett enkelt svar på varför datorer ska användas i skolan kan vara yttre påtryckningar från till 
exempel politiker och näringsliv. Om lärare har detta som enda argumentet att introducera 
IKT i undervisningen finns en risk att läraren använder teknologin i så liten utsträckning som 
möjligt, till exempel endast som elektroniska böcker. Mer givande skulle då kunna vara att 
ställa frågor kring hur denna nya teknologi påverkar lärandet och om den kan skapa en ny 
arena för elever som normalt sett inte är så framgångsrika i skolan.  

I allt större utsträckning arbetar skolor med IKT som ett inslag i den pedagogiska 
verksamheten och detta ställer krav på lärarnas kompetens inom området. Det blir även 
vanligare med så kallade 1-1-lösningar i skolor, i stället för separata datorsalar eller bärbara 
datorer vilka läraren tar med till lektioner. Datoranvändningen i skolan liknar mer 
datoranvändningen i resten av samhället. Med detta avses att datorer blir ett naturligt inslag i 
verksamheter både i en mikro- och makrokontext.    

Även då merparten av skolor på ett eller annat sätt arbetar med IKT ser det ganska olika ut i 
de olika ämnena på gymnasiet. Enligt Skolverkets (2010) undersökning av datoranvändningen 
på lektionerna i matematik svarade 80 % av de tillfrågande eleverna på gymnasiet att de aldrig 
använde datorer på matematiklektionerna. Datorer användes i störst utsträckning på 
lektionerna i samhällskunskap och då användes de främst till att läsa samt för att ordbehandla 
texter.  

IKT-användning i skolor behöver inte nödvändigtvis endast inbegripa datorer. Andra digitala 
verktyg kan också avses, sådana som elever använder för att kunna kommunicera samt 
verktyg vilka möjliggör informationssökning. Detta kan inkludera verktyg så som läsplattor, 
mobiltelefoner och projektorer. IKT kan likaså avse den programvara som används.  

Inom detta arbete används begreppet digitala verktyg på ett sätt som är mycket likt hur Hylén 
(2013) definierar det, det vill säga både hårdvara och mjukvara. Hårdvara kan vara stationära 
eller bärbara datorer, läsplattor, projektorer, interaktiva skrivtavlor (tex SmartBoards) samt 
mobiltelefoner. Mjukvara är en samlingsbeteckning för olika pedagogiska programvaror till 
exempel dynamiska, interaktiva program för visualisering av analytisk geometri (GeoGebra), 
sociala programvaror (Facebook, YouTube, Skype), olika “appar” samt verktygsprogram så 
som kalkylprogram och ordbehandlingsprogram. Dessa program som används för att utveckla 
elevernas digitala kompetens finns ibland installerade i användarens dator och används ibland 
internetbaserat.  
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1.2.1 Fortbildningsprojekt IKT inom den svenska skolan 

Senast ett nationellt fortbildningsprojekt inom IT initierades var 1998 då projektet ITiS (IT i 
Skolan) startades. Vid utvärderingen av detta projekt kunde det konstateras att ITiS hade 
förändrat såväl administration i skolorna såväl som det pedagogiska arbetssättet. Lärares 
uppfattningar kring fortbildningsprojektet skiljde sig åt då lärare med liten eller ingen 
datorvana beskrev att rädslan för den nya tekniken kunde övervinnas medan mer IT-vana 
lärare beskrev viss besvikelse över att denna satsning inte rymde mer konkret utbildning i att 
använda IT-verktyg i undervisningen. Syftet med ITiS-projektet var dels att höja lärares 
kompetens gällande IT som ett pedagogiskt verktyg men framförallt var ITiS ett 
skolutvecklingsprojekt vilket syftade till att utveckla lärares sätt att arbeta mer 
ämnesövergripande och problemorienterat (Skolinspektionen, 2011).   

Ett annat exempel på skolprojekt vars syfte är att främja utveckling och användning av IT i 
skolan representeras av PIM1 (Praktisk IT- och Mediekompetens) vilket myndigheten för 
skolutveckling genomförde på uppdrag av Skolverket. Detta projekt startade 2006 med ett 
webbaserat studiematerial där pedagoger utvecklar sina IT-färdigheter tillsammans med en 
extern handledare.  

1.2.2 Arbetet med IKT i undervisningspraktiker 

En indikator på hur pass etablerat arbetet med frågor kring IKT är skulle kunna vara att titta 
på skolors IT-strategier eller IT-planer. Sådana förekommer på de flesta gymnasieskolor men 
innehållet i dessa kan skilja sig åt väsentligt. I flertalet fall behandlas endast frågor om teknisk 
utrustning. Om en sådan IT-plan ska anses vara välformulerad är det nödvändigt att den även 
innehåller pedagogiska aspekter om hur frågor kring IKT behandlas i undervisningen och då i 
sin helhet, inte endast i enstaka ämnen. (Skolinspektionen, 2011). 

Vid en motivering varför lärare bör arbeta med IT i sin undervisning kan man enligt 
Myndigheten för skolutveckling (2007) använda både digital kompetens men även 
pedagogiska argument. Denna myndighet lyfter fram flera fördelar med IT kopplat till lärande 
så som en ökning av elevernas motivation och färdigheter, utveckling av grupparbeten samt 
ett förbättrat individuellt lärande där elever kan arbeta utifrån sina individuella behov (se till 
exempel Geiger och Goos (2012)). Myndigheten för skolutveckling (2007) argumenterar även 
för att tekniken i sig inte är tillräcklig för att ovan nämnda fördelar ska komma till stånd.  Det 
krävs även att införandet av teknikanvändning kopplas till en pedagogisk idé. Detta, specifikt 
inom matematik, lyfts fram i Hoyles och Noss (2009, s. 145): 

The obvious but often overlooked fact [is] that technology per	  se	  is unlikely to influence 
mathematical development in any significant ways; it is how it is designed to support learning and 
how it is embedded in activities designed with specific learning objectives.  

Det är alltså centralt hur tekniken används i klassrummet samt hur denna användning relaterar 
till vad som ska läras i matematik. Det är också viktigt att studera vilka konsekvenser lärande 
i matematik kan ha för individen som samhällsmedborgare. 

Hur ska då lärare arbeta med IKT i klassrummet för att eleverna dels ska få dels den 
medborgarkompetens som framtidens samhälle kräver samt de specifika förmågorna som 
krävs för att klara av skolgången på ett bra sätt? Detta förutsätter att lärare har kunskap och 

                                                        
1 Mer om PIM-projektet på http://www.pim.skolverket.se/EN. PIM är en IT-resurs som riktar sig till alla 

Sveriges pedagoger.  
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färdigheter och även en vilja att arbeta med dessa verktyg i undervisningen. Lärare som har 
beslutat sig för att arbeta med dessa nya teknologier i undervisningen kan uppleva en 
förflyttning ur sin bekväma zon in i en riskzon Skovsmose (2001).  

Den nya teknologin ställer också nya krav på undervisningen samt hur examinationer 
genomförs, förutsatt att den används i undervisningen. Frågor på detaljnivå av typen hur 
grafen till y = x2 +3x − 5  ser ut blir möjligen ointressanta då elever har tillgång till kraftfulla 
grafritande verktyg. Här krävs att lärare arbetar med frågor av typen: Varför ser grafen till 
funktionen ut som den gör? Hur påverkas funktionens graf om vi varierar variabeltermernas 
koefficienter respektive konstanttermen?  
Ett sådant arbetssätt skulle ligga närmare det som Skovsmose (2001) beskriver utifrån 
begreppet landscape of investigation. Detta undersökande utbildningslandskap kan fungera 
som ett alternativ till ett arbete med frågor vilka kan besvaras inom det i 
matematikklassrummet vanligen förekommande uppgiftsparadigmet där varje fråga har ett 
givet svar. Skovsmose (2001) kontrasterar uppgiftsparadigmet mot ett undersökande 
arbetssätt där elever arbetar i ämnesintegrerade projekt i miljöer utanför klassrummet där 
matematiken får en central roll. Ett av exemplen som lyfts fram i denna artikel handlar om 
energianvändning i Danmark där eleverna besöker en bondgård och beräknar 
energianvändning. Arbete i projektform erbjuder en miljö för undersökande arbetssätt vilket 
kan knytas till begreppet mathemacy. Detta avser inte enbart matematiska färdigheter utan kan 
även relateras till elevernas kompetenser att agera i framtida situationer. Dessa situationer 
struktureras av matematik och rymmer såväl politiska som sociala dimensioner. Matematik 
ses här som ett viktigt verktyg för elevernas medborgarskap som rymmer kritiska dimensioner 
och ett undersökande samt reflekterande arbetssätt vilket bör behandlas även utanför 
klassrummet.  

Vilka utmaningar innebär det då för lärare som i större utsträckning vill arbeta med IKT i sin 
undervisning? Introducerandet av dessa nya digitala teknologier medför utmaningar för 
läraren som sträcker sig bortom utmaningen att kunna behärska teknologin. Det handlar dels 
om lärarens förhållningssätt men även om undervisningsmetoder, det vill säga hur dessa 
teknologier används. En annan viktig aspekt är hur läraren kan agera tillsammans med sina 
elever för att erbjuda lärandesituationer där eleverna uppnår kompetenser inom såväl 
matematik som IKT inför elevernas framtida lärande.  

1.3 Författarens bakgrund 
I min matematikundervisning är användandet av IKT-hjälpmedel ett vanligt förekommande 
inslag. Inför ett prov i kursen Ma2b under VT2013 förbereddes ett Google Docs-dokument2 
där mina elever kunde kommunicera, både med varandra och med mig. Det som förvånade 
mig var att flera elever som inte hade en så framträdande roll i klassrummet nu fick en ny 
arena där de kände sig mer bekväma. Eleverna ställde här frågor och när de tyckte det var för 
krångligt att skriva matematik med datorn ringde vissa elever upp varandra på Skype. Jag 
upplevde i denna situation en omfördelning av de vanligtvis förekommande maktrelationerna 
i klassrummet och även att eleverna upplevde det som roligt när de fick vara med och påverka 
hur de digitala verktygen användes. Min pedagogik bygger ibland också på det så kallade 
inverterade klassrummet (Flipped Classroom, se till exempel Barker (2013)) där eleverna ser 
                                                        
2 Ett Google Docs är ett textdokument som utseendemässigt har många likheter med ett Word- eller 

Pages-dokument. Google Docs-dokumentet ligger inte lokalt på användarens dator utan på en server 
och detta dokument kan redigeras i realtid av användare som bjuds in av skaparen av dokumentet. För 
mer information se: http://www.google.se/intx/sv/enterprise/apps/business/ 
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korta videofilmer med teori på YouTube och lektionerna sedan ägnas åt problemlösning i 
grupp. Bakgrunden till mitt intresse är att jag de senaste tre åren undervisat på 
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och där sett att det finns många elever som 
kämpar hårt med matematik. Samtidigt är flera av dessa elever mycket kunniga när det 
handlar om att använda datorer som ett redskap att kommunicera samt att söka information.  

Mina funderingar konvergerar mot frågor kring om IKT kan erbjuda nya lärandesituationer 
för elever samt om dessa lärandesituationer omfördelar makten i klassrummet, har betydelse 
för elevers uppnående av agens samt slutligen vilka konsekvenser detta kan leda till. Dessa 
reflexioner leder fram till följande syfte och frågeställningar.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att bidra med kunskap kring huruvida elever uppnår agens i 
relation till olika lärandesituationer i matematik samt att undersöka om maktfördelning skiljer 
sig åt i olika kontexter. Detta skulle bidra med betydelsefull kunskap då makt och agens anses 
vara viktigt för elevers framtid och vardagsliv samt för att elever inte ska exkluderas från 
framtida utbildningar inom vilka matematik spelar en viktig roll (se till exempel Bibby, 2008; 
McInerney, 2009; Skovsmose, 2001).  

Arbetet syftar även till att exemplifiera hur teoretiska verktyg från ett sociopolitiskt perspektiv 
kan användas vid studier av IKT-användning i olika lärandesituationer i matematik. I svenska 
skolan används Jönsson och Lingefjärds (2012) bok IKT i grund- och gymnasieskolans 
matematikundervisning som en metodbok på flertalet skolor. De teoretiska utgångspunkterna i 
denna bok utgår främst från ett kognitivt perspektiv på lärande samt fokuserar huvudsakligen 
på relationen mellan människa och det digitala verktyget. Arbetet syftar därigenom till att 
vidga perspektivet kring hur IKT-användning i skolor kan studeras.  
En anledning till att IKT fått större utrymme i studien beror på att IKT tillskrivits en mer 
betydelsefull roll i undervisningspraktiker i skolan de senaste åren. Det finns dock inte någon 
normativ aspekt i studien gällande IKT-användning; att denna lärandesituation skulle vara 
bättre på något sätt.  

 
Studiens syfte operationaliseras genom utförandet av en jämförande studie av tre olika 
lärandesituationer:  

a) Traditionella lektioner i matematik 

b) Ämnesintegrerade projekt där matematik ingår, samt 
c) Situationer där IKT används som ett pedagogiskt verktyg inom matematik 

 
Detta leder fram till forskningsfrågorna:  

1. Hur ser maktfördelningen ut i dessa tre olika lärandesituationer i matematik? 
2. I vilken utsträckning uppnår elever agens i relation till dessa olika lärandesituationer i 

matematik? 
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2. Teori 
De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats ansluter till ett sociopolitiskt perspektiv. 
Kapitlet inleds med en genomgång av det sociopolitiska perspektivets framväxt inom 
matematikämnets didaktik. Fokus ligger här på de teoretiska verktygen makt och agens, vilka 
senare används i arbetet.  

2.1 En teoretisk översikt av det sociopolitiska 
perspektivets framväxt inom matematikdidaktisk 
forskning 
Vid en tillbakablick på utvecklingen i matematikämnets didaktik hävdar Valero (2004) att 
forskningens fokus främst har varit inställt på frågor kring individens matematiska kognition, 
när forskare har undersökt olika praktiker inom matematikämnets didaktik. Det kan handla 
om frågor relaterade till hur kunskaper inom matematik konstrueras av olika individer och 
vilka mentala struktureringsscheman som används.  
Lerman (2000) talar om den sociala vändningen inom matematikämnets didaktik som den 
trend i den engelskspråkiga litteraturen i slutet av 1980-talet vilken betonar vikten av att 
meningsskapande ses som en social aktivitet inom matematikämnets didaktik. Valero (2004) 
utvecklar begreppet sociala vändningen inom matematikämnets didaktik som uppkomsten av 
teorier vilka även ser på matematiskt tänkande, resonerande och meningsskapande som just en 
produkt av sociala aktiviteter. Detta paradigmskifte mot sociala teorier inom 
matematikämnets didaktik kan därför förstås som en kritik mot det individuella perspektivet 
på lärande. Inom det kognitiva perspektivet på lärande brukar en tillägnandemetafor användas 
(se till exempel Sfard, 2001) för att beskriva hur kunskapsformering sker. Den sociala 
vändningen innebär istället att en deltagarmetafor används för att beskriva hur lärandet sker. 

Forskare, med ett intresse att ta sig an samhällsfrågor relaterade till exkludering av vissa 
elevgrupper, har blickat bortom sociokulturella teorier för att på så sätt kunna integrera 
sociopolitiska koncept och teorier för att bättre kunna förklara ett utanförskap inom 
matematikundervisning och inom matematikämnets didaktik. Gutiérrez (2010, s. 4) ställer sig 
frågan vad makt har att göra med matematik, vilket av flertalet forskare anses vara ett 
universellt och rationellt forskningsområde: ”while many mathematics educators are 
comfortable with including social and cultural aspects in their work, most are not so willing to 
acknowledge that teaching and learning mathematics are not politically neutral activities.”  

Utvecklingen av det sociokulturella perspektivet på lärande, mot frågor relaterade till makt i 
sociala sammanhang, skedde enligt Valero (2004) när forskare inom matematikämnets 
didaktik registrerade en systematisk uteslutning av vissa elever och deras möjligheter att lära 
matematik. För att då kunna förklara dessa orättvisor bättre vände sig forskare mot sociala 
teorier om lärande. Enligt Lerman (2000) har dessa sociala teorier sina ursprung i teorier 
utanför matematikämnets didaktik, nämligen antropologi, sociologi och kulturpsykologi. 
Dessa sociala teorier kunde då bidra med teoretiska verktyg för att möjliggöra en analys av 
dessa orättvisor på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt.  

När forskare försöker sätta fingret på dessa existerande orättvisor och maktobalans, vad gäller 
tillgängligheten att lära matematik, kan denna forskningstradition benämnas som 
sociopolitisk. Den politiska dimensionen inom det sociopolitiska paradigmet avser att 
medvetandegöra existensen av makt samt utreda dess konsekvenser för elevers lärande i 
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matematik. Valero (2004, s. 18) sammanfattar centrala kännetecken för det sociopolitiska 
perspektivet inom matematikämnets didaktik: 

I also attempted to argue that both critical definitions of power in relation to the role of mathematics 
and mathematics education in society, and the incorporation of context in mathematics education 
analysis are some of the most salient characteristics of research within the socio-political trend in 
mathematics education. In other words, socio-political approaches to research mathematics education 
are characterized by sensitivity towards and a serious incorporation of power, critique and context as 
relevant concepts to understand the practices of mathematics teaching and learning.  

Utmärkande för det sociopolitiska perspektivet inom matematikämnets didaktik är alltså dels  
ett kritiskt utforskande av den roll matematiken spelar i samhället, dels vilken roll 
maktförhållanden spelar inom matematikundervisning i skolan.  

2.2 Det sociopolitiska perspektivets kritik mot 
sociokulturella lärandeteorier 
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver Bibby (2008) viktiga 
influenser från pedagogen och filosofen Lev Vygotskij. En av Vygotskijs viktigaste idéer är 
att lärande sker i individens proximala utvecklingszon, ZPD. Detta är en metafor för hur 
lärande sker. Idén går ut på att det existerar ett utrymme mellan det jag för tillfället kan klara 
av själv och vad jag kan klara av med hjälp av en mer erfaren lärare. När jag lär mig saker 
närmar jag mig min lärare kunskapsmässigt, det vill säga röra mig inom den proximala 
utvecklingszonen. Ett annat viktigt bidrag från Vygotskij är att tanke är internaliserad 
handling vilket betyder att ett lärande sker först i talets och agerandets värld i ett socialt 
sammanhang. Vygotskijs idéer har enligt Bibby (2008) haft stort genomslag inom den sociala 
vändningen inom matematikämnets didaktik och inom utbildningsforskning.  
Konsekvenser av resonemanget som Gutiérrez (2010) och Valero (2004) för gällande makt 
inom det sociopolitiska perspektivet inom matematikämnets didaktik blir följaktligen att ta 
hänsyn till och medvetandegöra maktaspekter i olika kontexter samt utreda konsekvenser för 
elevers lärande. Bibby (2008) gör detta genom att peka på spänningsförhållandet inom denna 
lärandemetafor som beskrivs av Vygotskij med hjälp av ZPD. Denna utvecklingszon är 
upprättad av läraren och vad säger att eleven inte skulle vilja göra motstånd mot denna 
utveckling? Bibby (2008) utvecklar sedan kritiken genom att argumentera för att läraren är 
den som behöver lära sig var eleven befinner sig i sin utveckling och i denna relation är det 
eleven som har de största kunskaperna. Lärare bör fundera på hur de förhåller sig till 
kunskaperna i denna relation mellan lärare och elev. Väljer läraren att lära sig om sina elever 
snarare än att lära sig tillsammans med sina elever? Detta är ett synsätt vilket utmanar 
traditionella maktrelationer i olika lärandesituationer.  
Bibbys (2008) slutsats är att de traditionella maktrelationerna i klassrummet måste ifrågasättas 
för att komma bort från situationen då läraren ser på eleven som någon som ska utföra något 
snarare än att lärande sker tillsammans. Detta tillför en kritisk dimension till undervisningen 
likt Skovsmoses (2001) synsätt att matematik inte endast är ett ämne som ska läras ut till 
elever. Matematikundervisning måste även inrymma kritiska aspekter där eleverna bjuds in att 
reflektera och agera tillsammans med läraren.  
 
Bibbys (2008) resonemang bygger på det som av Benjamin (2004) kallas för det tredje 
intersubjektiva utrymmet mellan läraren och eleven. Detta kan ses som en utveckling av den 
neutrala proximala utvecklingszonen där det tredje intersubjektiva utrymmet mellan lärare 
och elev kan uppnås genom att båda erkänner delaktighet i denna relation och kan lära 
tillsammans. Enligt Bibby (2008) kan flera intressanta forskningsimplikationer uppstå då 
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traditionella uppfattningar kring hur lärande i matematik går till utmanas. Detta kan till 
exempel handla om vem som innehar makten i klassrummet samt en utmaning av 
uppfattningen att eleverna är de som uteslutande lär sig saker av sina lärare.  
 
Arbetet syftar till att tillföra en politisk dimension kring lärandesituationer i matematik och då 
utreda konsekvenserna olika maktfördelningar spelar för elevernas uppnående av agens i 
relation till olika kontexter. Detta kan åstadkommas genom att tillföra en kritisk dimension 
avseende makt, det vill säga att läraren kan lära sig saker tillsammans med sina elever samt 
om de traditionella maktrelationerna i lärandesituationerna utmanas. I detta arbete används 
inte det teoretiska verktyget ZPD. Vygotskijs teorier används här för att peka på en viktig 
skillnad i teoretiskt perspektiv mellan det sociokulturella och det sociopolitiska perspektivet 
inom matematikämnets didaktik.  
 
Studier av maktrelationer inom matematikundervisning och inom matematikämnets didaktik 
handlar om att forskaren även måste fundera kring hur matematikundervisning och 
matematikämnets didaktik kan utvecklas på ett kritiskt sätt vilket kan motverka orättvisor och 
verka för mer socialt rättvisa praktiker. Detta synsätt beskrivs av Gutiérrez (2010, s. 4) som 
kännetecknade för det sociopolitiska perspektivet inom matematikämnets didaktik:  
 

The sociopolitical turn signals the shift in theoretical perspectives that see knowledge, power, and 
identity as interwoven and arising from (and constituted within) social discourses. Adopting such a 
stance means uncovering the taken-for-granted rules and ways of operating that privilege some 
individuals and exclude others. Those who have taken the sociopolitical turn seek not just to better 
understand mathematics education in all of its social forms but to transform mathematics education in 
ways that privilege more socially just practices. 

  
Nedan presenteras nyckelbegrepp från den sociopolitiska forskningstraditionen vilka senare 
används i arbetet.  

2.2 Power 
I detta arbete används det svenska ordet makt. Det engelska ordet power uttrycker bättre 
konceptet jag försöker fånga. Andersson, A. (personlig kommunikation, 29 oktober 2012) 
beskriver det svenska ordet makt med något som signalerar ett dominansförhållande vilket 
innebär att inneha denna makt eller inte. En översättning av power, som bättre beskriver 
fenomenet, skulle i sådant fall vara med hjälp av de svenska orden kraft eller styrka. Ordet 
power beskrivs i Longmans lexikon som något som handlar om förmåga till kontroll: ”the 
ability (or right) to control (people or) events” (Education, P. 2005, s. 1281).  
Inom det engelska språket används också ordet empower för att beskriva hur människor kan 
få mer kontroll över en situation eller över sina liv: ”to give someone more control over their 
own life or situation” (Education, P. 2005, s. 513). Denna syn på makt möjliggör att 
matematik kan bli ett viktigt verktyg för elever att ta kontroll över sina liv.  

2.2.1 Maktbegreppet inom matematikämnets didaktik 

När Gutiérrez (2010) spårar det dominerande synsättet på makt inom matematikämnets 
didaktik finner hon två dominerande konstruktioner. Dels handlar detta om makten hos själva 
matematiken samt makten vilken är relaterad till att vara framgångsrik inom matematik.    
Skovsmose och Valero (2001) lyfter fram flera exempel på hur forskning inom 
matematikämnets didaktik riktat in forskningsfokus mot frågor, vilka är relaterade till makt, 
på sådant sätt att forskarens syn på matematik och matematikämnets didaktik präglas av en 
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okritisk syn på frågor relaterade till makt. Forskaren ser på matematik som något gott vilket 
också har att göra med hur makt kan distribueras hos de lärande. Detta sammanfattas av 
Valero (2004, s. 13) i ett citat från Malloy som: 
 

If students and citizens come to learn a considerable amount of mathematics properly, they will 
become per se better people and better citizens; that is, mathematics and its education empower or 
have the capacity of giving power to people. In other words, there is an intrinsic resonance between 
mathematics, mathematics education and power.   

Ett sådant synsätt på maktbegreppet är enligt Valero (2004) inte oproblematiskt eftersom det 
då inte behövs mer utforskande av varken matematik som vetenskap, av matematikämnets 
didaktik som praktik eller av begreppet makt då det tas för givet att matematik har en 
inneboende godhet vilken stärker medborgarna i samhället.  

2.2.2 Alternativa maktbegrepp inom matematikämnets didaktik 

Ett annorlunda synsätt på maktbegreppet kan innebära att detta inte ses som något permanent 
och inneboende till skillnad från synen på makt inom till exempel den Marxistiska traditionen 
där makt handlar om kapaciteten hos en härskande överklass att dominera underklassen 
genom att frånta dem produkterna av deras hårda arbete. Enligt Valero (2004, s. 15) kan makt 
istället ses som “power as a relational capacity of social actors to position themselves in 
different situations and through the use of various resources of power”. Det betyder att makt 
inte ses som statiskt utan i ständig förändring hos sociala aktörer.  
 
Inom matematikämnets didaktik kan det bli givande om uppmärksamhet istället riktas mot ett 
maktbegrepp vilket kan innebära att makt kan innehas av någon annan än läraren i 
klassrummet. Mycket utmanande kunskaper kan sedan födas om de traditionella 
maktrelationerna inom klassrummet utmanas. Detta synsätt på makt och hur den kommer till 
uttryck inom skolans praktik samt hur detta relaterar till frågor om demokrati fångas av 
Skovsmose (2001, s. 123) i hans syn på vad critical mathematics education3 handlar om:  
 

My interest in the investigative approach is related to critical mathematics education, which can be 
characterised in terms of different concerns, one of which is the development of mathemacy, seen as 
a competence similar to literacy, as characterized by Freire. Mathemacy refers not only to 
mathematical skills, but also to a competence in interpreting and acting in a social and political 
situation structured by mathematics. Critical mathematics education includes a concern for 
developing mathematics education in support of democracy, implying that the micro-society of the 
mathematics classroom must also show aspects of democracy. Critical mathematics education 
emphasises that mathematics as such is not simply a subject to be taught and learnt (no matter 
whether the processes of learning are organized according to a constructivist or a sociocultural 
approach). 

Synen på maktbegreppet som något annat än enbart förtryckande kan även stöttas upp av 
maktteorier från till exempel filosofen Foucault. Foucaults maktbegrepp diskuteras i Cotton 
och Hardy (2004) och här ses maktbegreppet som något mer än endast totalitärt förtryckande. 
Makt ses mer som ett dynamiskt och produktivt koncept, en egenskap hos relationer då denna 
relation inte enbart innebär ett dominansförhållande. Alvesson och Sköldberg (2008) 
sammanfattar vidare Foucaults syn på maktbegreppet som något svårfångat, som endast 
existerar i relationer mellan människor när denna relation kommer till uttryck i handling. 

                                                        
3 Ole Skovsmose är i stor utsträckning en av de personerna som mest förknippas med critical mathematics education (CME). 
CME handlar om ett kritiskt förhållningssätt till en undervisningspraktik där forskare t. ex. studerar studenters 
bakgrund/förgrund samt undersökningslanskapet i klassrumspraktiken. Matematik ses inte som ett ämne som enbart ska läras 
utan mer som en viktig del i demokratiska inkluderingsprocesser i samhället. En viktig komponent inom CME är enligt Gutiérrez 
(2010) att de lärande är aktiva frågeställare inom problemlösningsdialogen tillsammans med läraren. Detta syftar till att 
förbereda eleverna för samhället utanför klassrummet.  
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Alvesson och Sköldberg (2008, s. 373) relaterar även Foucaults syn på makt till skolans 
praktik: “Maktutövning och kunskapsutveckling/-tillämpning står i en intim relation till 
varandra.”. Synsättet på makt som något produktivt, relationellt och i förhållande till olika 
situationer behöver förstås mot bakgrund av hur människor erhåller makt samt i vilka olika 
kontexter.  

2.2.3 Tre exempel på maktperspektiv inom matematikäments didaktik 

När Christensen, Stentoft och Valero (2008) resonerar kring maktfördelning, i relation till 
matematik och matematikämnets didaktik samt hur olika maktperspektiv kommer till uttryck 
inom nätverket av matematikämnets didaktiks praktiker (network of mathematics education 
practices), identifieras tre olika perspektiv. Det inneboende (intrinsic) perspektivet, det 
tekniska (technical) perspektivet samt det strukturella ojämlikhetsperspektivet (structural 
inequality perspective). Christensen et al. (2008) argumenterar för betydelsen att fundera 
vidare kring maktbegreppet då matematik av många anses vara förknippat med makt i 
samhället. Ingången i resonemanget blir frågorna vem som utövar makt samt på vilket sätt?  
 
Traditionellt sett har forskning inom matematikämnets didaktik fokuserat på maktfrågor 
utifrån synsättet att makt existerar i endera matematikens logiska strukturer, i kognitiva 
strukturer hos de lärande eller i sociala/kulturella strukturer så som klass, kön eller etnicitet. 
Här förstås makt som något vilket innehas av någon. Modernare utforskningar av 
maktbegreppet inom matematikämnets didaktik har utmanat uppfattningar om var makten 
sägs befinna sig samt vilken roll den spelar inom praktiker i matematikämnets didaktik. Detta 
förklaras av Christensen et al. (2008, s. 133):  
 

From this approach, power is seen as rooted in social interactions, as being in constant movement and 
as being distributed among the participants in social practices constituting the network of 
mathematics education practices. This perspective can be termed post-structural and is concerned 
with power distribution, not power possession.    

Det inneboende perspektivet på makt kännetecknas av Christensen et al. (2008) som synsättet 
att vissa människor är födda med egenskapen att lära matematik. I en mikrokontext kan detta 
komma till uttryck då lärare bemöter elever olika beroende på uppfattningar om elevers 
intelligensnivå eller i diskussioner kring nivågruppering. Perspektivet kan även bli synligt i en 
makrokontext då politiker föreslår elitskolor för särskilt begåvade elever. Resonemang kring 
elitskolor har förekommit åtskilliga gånger i svensk media de senaste åren. Gutiérrez (2010) 
hämtar exempel från USA där flertalet elever, vilka inte lyckas i matematik, då det antas att 
eleverna inte är tillräckligt intelligenta. Det inneboende synsättet på maktbegreppet innebär 
alltså att elevers möjligheter till framtida samhällsdeltagande bestäms på förhand av deras 
medfödda matematiska förmågor. 
 
Inom det tekniska perspektivet ses matematik av Christensen et al. (2008) som en viktig 
byggsten i det moderna samhället. Matematik uppfattas som ett kraftfullt verktyg vilket 
förbättrar samhällsmedborgares livsvillkor och matematikämnets didaktik har till uppgift att 
överföra makt till så många som möjligt. Tävling mellan människor, företag och institutioner 
kännetecknas av detta perspektiv. Inom skolan kommer denna kamp till uttryck då skolor 
graderas utifrån elevernas prestationer på nationella prov. På en makronivå ses matematik 
som något kraftfullt både för den enskilda människan men även för samhällets utveckling. I 
en jämförelse mellan det inneboende och det tekniska maktperspektivet skriver Christensen et 
al. (2008, s. 140): 
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It can be seen that the technical perspective on power distribution in mathematics education practices 
is clearly different from the intrinsic perspective. It does not see mathematics as something in which 
only some human beings were predestined to excel. Rather it suggests that, in principle, everyone can 
and should learn and acquire mathematical skills, thereby obtaining the power that lies inherently in 
these trainable competencies. It is often forgotten, however, that not everybody can win when power 
is distributed through competition. Some individuals will eventually lose and some nations certainly 
will too.  

Problemet med det tekniska maktperspektivet är vilken position, samt vilka möjligheter 
människor får om de inte lyckas träna sig till matematiska kunskaper.  
 
Slutligen behandlar Christensen et al. (2008) det strukturella ojämlikhetsperspektivet. Detta 
innebär att jämlikhet i matematikundervisning måste föregås av jämlikhet i samhället. 
Människor ses som inkluderade eller exkluderade i sociala processer och i samhället 
förekommer en indelning utifrån kön, klasstillhörighet, religionstillhörighet samt etnicitet 
vilket sedan får konsekvenser för möjligheter att lära matematik. Huvudargumentet från det 
strukturella ojämlikhetsperspektivet innebär att varken matematik eller matematikämnets 
didaktik kan vara rättvisa praktiker, om inte en maktasymmetri i samhället motarbetas. Ett 
exempel på hur detta kan gå till i praktiken beskrivs av Gutstein (2008) och är hämtat från en 
gymnasieskola i Chicago där elever arbetar i projekt med matematik för att undersöka 
orättvisor i deras hemstad. I projekten fokuserar lärare och elever på matematikens 
möjligheter att peka på maktobalans i samhället och elever engageras även att dela med sig av 
sina erfarenheter på konferenser för forskare i matematikdidaktik. Detta är ett exempel på hur 
den politiska dimensionen i matematikämnets didaktik kan tas på stort allvar i syfte att 
åstadkomma en förändring i samhället vilket också kan leda till att fler elever inkluderas i 
matematikundervisningen. Christensen et al. (2008, s. 143) talar om lärandet i matematik som 
ett sätt att göra motstånd mot orättvisor i samhället men även om konsekvenserna av att inte 
lära matematik: 
 

In the arena of mathematics education practices, empowerment through mathematics can be seen as 
the capacity that an individual gains, via the learning of mathematics, to see the way in which 
mathematics operates in society and perpetuates an unequal class distribution. Learning mathematics 
can be an element in breaking with injustice. Mathematical disempowerment, on the other hand, 
contributes to the general alienation of people as part of the operation of the capitalist system. 
Empowerment, though, is not a result of an individual enlightening process but rather a social process 
in which the disempowered are assisted by others in order to gain consciousness.  

Det strukturella ojämlikhetsperspektivet på maktbegreppet kan leda till flera fruktfulla sätt att 
utforska maktbegreppet inom matematikämnets didaktik. Sådan forskning kan handla om 
strategier att inkludera grupper av elever vilka uppfattas som exkluderade. Även det 
inneboende och det tekniska perspektivet kan spela en viktig roll för att peka på hur orättvisor 
kan te sig i en mikrokontext som klassrummet. Detta kan ske genom att peka på orättvisor då 
elever behandlas olika beroende på lärares uppfattning om elevers begåvning eller orättvisor 
kring synsättet att alla har samma förutsättningar att lära matematik.  

2.2.4 Synen på makt i detta arbete 

Konsekvenserna för detta enskilda arbete blir följaktligen en medvetenhet om maktrelationer i 
olika lärandesituationer i matematik samt att detta relateras till elevernas möjlighet att påverka 
situationer samt till graden av inkludering. Vikten av synliggörande av maktrelationer i olika 
lärandesituationer, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för elever, kan även relateras 
till Skovsmoses (2001) synpunkt att demokratiska dimensioner inom matematikämnets 
didaktik måste återspeglas i den miniversion av samhället vilken klassrummet utgör.  
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I nästa avsnitt presenteras ett teoretiskt verktyg vilket kan användas vid utredning av 
kvalitéten av elevernas engagemang, i relation till en specifik kontext, vilket skulle kunna 
erbjuda en förklaring i vilken grad eleverna har kontroll över hur de reagerar i olika 
lärandesituationer. Detta teoretiska verktyg är agens och passar bra in i detta arbete då agens 
kan relateras till makt samt till elevers möjligheter att i ett större perspektiv ta kontroll över 
utvecklingen i deras liv.  

2.3 Agens 
Andersson och Norén (2011) beskriver att flertalet forskare inom matematikämnets didaktik 
de senaste tio åren har uppmärksammat begreppet agens och då tagit avstamp i Pickerings 
(1995, s. 21) metafor the dance of agency. Denna metafor möjliggör en syn på naturvetenskap 
i ett vidare perspektiv än endast en positivistisk, med observationer och hårda fakta. Här ges 
även möjlighet att studera fenomen i en vidare social kontext. Agens är något som kan ses 
förknippat med attribut så som valfrihet och frihet att handla och dess motsats kan beskrivas 
med ordet passivitet. Agens kan alltså förstås utifrån ett spänningsförhållande mellan initiativ 
och att passivt följa konventioner, det vill säga den väg som är utstakad för individen. 
 
Andersson och Norén (2011) utforskar sedan agensbegreppet i relation till Skovsmoses 
critical mathematics education. Även om begreppet agens inte används explicit i Skovsmoses 
texter anser Andersson och Norén (2011, s. 4) att begreppet agens gömmer sig bakom 
begrepp som empowerment, valfrihet och handlingar: 
 

To Skovsmose “empowerment” seems to refer to a person in an informal meaning; as to have the 
capacity to speak for oneself. We believe this reasoning of Skovsmose applies to the notion of agency 
in terms of students’ capacity to act independently and to make personal choices in a situation.  

Skovsmose (2001) talar vidare om det utforskande landskapet som en kontrast till 
uppgiftsparadigmet som ett sätt att i skolan arbeta med matematiska problem i en större 
samhällskontext i ett mer problemorienterat, elevaktivt avseende. Detta i syfte att elever i 
större utsträckning agerar och reflekterar för att på så sätt tillföra en kritisk dimension till 
matematikämnets didaktik. Andersson och Norén (2011) argumenterar för att Skovsmoses 
undersökande utbildningslandskap mycket väl kan förstås utifrån begreppet agens.  

2.3.1 Ekologisk förståelse av agensbegreppet 

I utredandet av agensbegreppet inom utbildningsforskning finner Biesta och Tedder (2006) 
stöd för att påstå att individens frigörelse måste föregås av samhällets emancipation. 
Begreppet agens ska inte förstås som något individuellt erhållet utan något kopplat till 
strukturella och kontextuella faktorer i ett större sammanhang i samhället. Agenskonceptet 
förekommer inte enbart inom utbildningsforskning. Begreppet finns även inom ekonomi, 
sociologi samt inom statsvetenskap men agens har olika betydelser inom dessa olika 
vetenskaper. Inom utbildningssammanhang ses begreppet agens på ett normerande sätt, att 
människor behöver utbildas och lära sig saker för att kunna uppnå agens. Detta kan 
kontrasteras mot synen på agens inom sociologi där agens förstås i termer av att samhällets 
modernisering tvingar människor att ta större kontroll över sina liv. (Biesta och Tedder, 
2006).  
 
Den första definitionen på begreppet agens ger Biesta och Tedder (2006, s. 9) så som ”the 
situation where individuals are able to exert control over and give direction to the course of 
their lives”. Agens ses i denna definition som knutet till situationer och individers möjlighet 
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att kontrollera utvecklingen i denna situation. Biesta och Tedder (2006) understryker dock att 
kontroll inte ska tolkas som ett allt-eller-inget-koncept och betonar att agens kan diskuteras på 
olika sätt där kopplingen mellan agens och kontroll är olika stark.  
 
Agensbegreppet så som det utvecklas i Biesta och Tedder (2006) bygger till stora delar på 
Emirbayer och Mische (1998). Biesta och Tedder (2006, s.18) betonar två viktiga teoretiska 
insikter om agensbegreppet: 
 

The first is that agency should not be understood as a capacity, and particularly not as an individual’s 
capacity, but should always be understood in transactional terms, that is, as a quality of the 
engagement of actors with temporal-relational contexts of action. /…/. The second, related, insight is 
that agency should not be understood as a possession of the individual, but rather as something that is 
achieved in and through the engagement with a particular temporal- relational situation. The idea of 
achieving agency makes it possible to understand why individual can be agentic in one situation but 
not in another.  

Agens ska enligt dessa insikter inte ses som en kapacitet hos individen utan som kvaliteten på 
engagemanget hos de agerande individerna. Ordet engagemang beskrivs i 
Nationalencyklopedin så som: ”(stark och osjälvisk) inriktning av krafter och intresse mot ngt 
mer el. mindre ideellt mål; särsk. för att hjälpa, stödja m.m.; med tanke på annan människa, 
livsfråga e.d.”. Dessa individer befinner sig i en föränderlig kontext vilken interagerar med 
individerna och individerna i sin tur samspelar med kontexten.  
 
Denna ömsesidighet mellan aktör och kontext fångas i ett begrepp när Biesta och Tedder 
(2006) senare talar om en ekologisk förståelse av agensbegreppet. Här förstås agensbegreppet 
på så sätt att aktörerna inte enbart befinner sig i en kontext utan interaktionen med kontexten 
blir viktig, aktörerna agerar med kontexten som ett medel. Detta ekologiska synsätt på 
agensbegreppet innebär att agens inte är något som människor kan ha utan mer något som 
människor kan uppnå genom samt i relation till olika kontexter. Idén att förstå agens på ett 
ekologiskt sätt kan erbjuda meningsfulla sätt att förklara varför vissa elever har agens i 
relation till vissa kontexter medan elever behöver arbeta mycket hårdare för erhållandet av 
agens i relation till andra kontexter. Denna förståelse av elevers agens innebär också en viktig 
skillnad mot hur agensbegreppet skrivs fram i Skovsmoses texter. Skovsmose använder, som 
tidigare nämnts, inte begreppet agens explicit utan talar om elevers valfrihet, handlingsfrihet 
och kapacitet att handla på ett självständigt sätt samt att göra personliga val i en specifik 
situation. Om Skovsmoses texter ska förstås utifrån agensbegreppet förekommer här en viktig 
skillnad vid en jämförelse med agensbegreppet i Biesta och Tedder (2006) där agensbegreppet 
uttryckligen inte ska förstås som en kapacitet hos elever.  

2.3.2 Agens som individuell företeelse eller i interaktion med andra? 

En viktig pusselbit i förståelsen av agensbegreppet innebär att synen på relationen mellan 
människor i kontexten behöver diskuteras. Enligt Biesta och Tedder (2006) har Emirbayer och 
Misches synsätt på agens sin utgångspunkt i individuella företeelser. Att då utifrån denna 
förståelse undersöka agens leder till ett fokus på aktiviteter hos agenter.  

Även Wagner (2007) lägger ett större individfokuserat perspektiv på agensbegreppet vilket 
blir synligt då agens sammankopplas med egenskaper hos individen att kunna bidra med 
något till en situations utveckling. Wagner (2007) undersöker möjligheter som öppnas då en 
kritisk språkmedvetenhet introduceras i matematikundervisning genom att studera elevers 
användning av personliga pronomen. Slutsatserna i denna studie är att elevers ökande förmåga 
att använda lingvistisk agens stärker elevernas benägenhet att engagera sig i diskussioner och 
därigenom uppvisa matematisk agens även om detta inte är en tillräcklig omständighet. Denna 
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möjlighet gör att Wagner (2007) poängterar att en kritisk språkmedvetenhet hör hemma i 
klassrummet och begreppet agens definieras som en kapacitet att få saker och ting att hända. 
Detta är en viktig skillnad mot hur agensbegreppet förstås inom detta enskilda arbete, som 
något vilket uppnås i relation till en specifik kontext.  
Biesta och Tedder (2006) förklarar handlingars centrala betydelse genom att ta avstamp i 
filosofen Hannah Arendts förståelse av agens vilken utgår från begreppet vita activa, det 
aktiva mänskliga livet där handlingar spelar en viktig roll. Handlingar existerar endast då 
dessa besvaras av andra individer, en individ kan således inte handla på egen hand. Biesta och 
Tedder (2006, s. 24) utvecklar på vilket sätt Arendts decentraliserade synsätt på agens kan 
erbjuda ett alternativ till det individuella synsättet på agensbegreppet:  

The most important conclusion for our discussion is that Arendt provides an approach in which 
agency is no longer seen as an attribute of individuals, but is understood as a quality of human action 
– which, from Arendt’s point of view, is always interaction. 

Förståelse av begreppet agens innebär alltså en decentralisering av agenten och uppnående av 
agens, vilket förstås som kvaliteten hos mänsklig handling, sker i interaktion med andra 
individer i kontexten.  

2.3.3 Agens i termer av initiativ eller respons? 

Avslutningsvis krävs även en diskussion kring vad kvaliteten på engagemanget hos 
interagerande individer beror på. Biesta och Tedder (2006) avhandlar i vilken utsträckning 
agens endast ska förstås i termer av initiativtagande hos individer och konstaterar att samtliga 
fall av mänsklig agens inte är en konsekvens av individers egna initiativ. Ett exempel på detta 
kan vara en ekonomichef på Philip Morris som säger upp sin anställning för att istället arbeta 
hos en organisation som verkar mot tobaksindustrin. Hos denna person som tar kontroll över 
sitt liv och styr in livskursen mot en ny riktning kan agens ses som sammankopplat med 
initiativförmåga. Ett alternativt synsätt kan innebära att agens istället ses som en konsekvens 
av ett personligt yrkesmässigt kall eller i detta fall möjligen av ett gnagande dåligt samvete 
som leder till karriärbyte. Agens kan alltså både förstås som initiativförmåga i en situation 
men även som respons på en situation.   

2.3.4 Vad är agens? 

Agens är ett svårfångat koncept men i vissa studier studeras dock agensbegreppet utifrån 
enkla premisser. En studie där agens helt enkelt definieras som makten att agera kan 
representeras av de Freitas och Sinclair (2012). Denna studie sticker dels ut på grund av en 
enkel definition av agensbegreppet men även då agens studeras i relation till artefakter i 
matematikklassrummet vilka utgörs av diagram. 

Andersson och Norén (2011) beskriver agens som ett flyktigt, svårfångat teoretiskt begrepp. 
Även Wagner (2007) beskriver agensbegreppet som ombytligt och ger som exempel att fastän 
Pickerings (1995) hela bok The Mangle of Practice behandlar agens, definieras inte begreppet 
tydligt. Denna svårfångade egenskap hos agensbegreppet kräver därför en grundlig 
genomgång av begreppets olika aspekter.  
Biesta och Tedder (2007, s. 136) utvecklar sedan agens så som något som har att göra med 
vad människor gör, inte något vilket människor kan inneha:  

Emirbayer’s and Mische’s answer to the question, ‘What is agency?’ suggests that we should not 
understand agency as an individual capacity. Agency is not some kind of ‘power’ that individuals 
possess and can utilise in any situation they encounter. Agency should rather be understood as 
something that has to be achieved in and through engagement with particular temporal-relational 
contexts-for-action. Agency, in other words, is not something that people have; it is something that 
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people do. It denotes a ‘quality’ of the engagement of actors with temporal-relational contexts-for-
action, not a quality of the actors themselves. 

I denna definition förstås alltså agens som något vilket måste uppnås i och genom 
engagemang med kontexter vilka möjliggör handlingar hos människor som interagerar med 
varandra. Huruvida agens sedan uppnås förklaras av Biesta och Tedder (2007, s. 137):  

In this sense we can say that the achievement of agency will always result from the interplay of 
individual efforts, available resources and contextual and structural ‘factors’ as they come together in 
particular and, in a sense, always unique situations. 

Ett ekologiskt synsätt på agensbegreppet innebär, vilket tidigare nämnts, att agenterna 
befinner sig i en föränderlig kontext där de agerar med kontexten som medel och agens kan 
förstås som kvaliteten på engagemanget hos agenter tillsammans med temporära-relationella 
handlingskontexter och uppnående av agens beror alltid på samspelet mellan agent och 
kontext.  
Rubriken på detta avsnitt formulerar frågan vad agens är. Biesta och Tedder tydliggör (2007, 
s. 147) att metodologiskt sett handlar det ekologiska synsättet på agensbegreppet inte om att 
förklara agens per se, fokus läggs på kontextuella faktorer vilka möjliggör uppnående av 
agens:  

A point to bear in mind here is that the purpose of an ecological approach is not to explain agency but 
rather to reconstruct the particular contextual conditions in and through which agency was achieved. 
There is, therefore, an important difference between such an approach and more socio- logically 
orientated approaches which aim to explain agency through identifying the influence of structural 
factors on agency, either in a more direct way or, such as in the case of Bourdieu, through the 
operation of habitus.  

Frågan vad agens är borde snarare formuleras: Vilken kontroll har människor över hur de 
reagerar, samt i vilka situationer, för att erhålla agens? 

2.3.5 Agens och motstånd 

Andersson (2011) förklarar att motstånd kan definieras som beteenden, till exempel att elever 
inte tar med sig sin matematikbok till lektionen, elevers ifrågasättande av lärarens inbjudan 
till lärandesituationer eller ett ifrågasättande av hela skolsystemets auktoritet. Motstånd ses av 
vissa forskare som ett hinder för lärande men kan även förstås som beteenden vilka kan 
relateras till agensbegreppet. Detta alternativa synsätt kan innebära att motstånd ses som något 
positivt vilket aktivt bidrar till utveckling. Sannino (2010) argumenterar mot ett dikotomt 
synsätt på motståndsbegreppet vilket skulle kunna innebära att relatera motstånd till agens. 
Även Andersson (2011) ger exempel på motståndsbeteenden vilka kan gynna lärandet.  

När sedan Andersson (2011, s. 43) definierar motstånd, görs detta på ett pragmatiskt sätt 
utifrån lärande så som: “ways of acting, talking, engaging or participating in mathematics 
learning activities that neither are proactive for the student’s learning or corresponding with 
the present classroom discourse and teacher’s expectations”. Enligt denna definition ses 
motstånd som något vilket inte bidrar till elevernas lärande eller något som är förenligt med 
klassrumsdiskursen eller motsvarar lärarens förväntningar.   

En möjlighet att relatera motstånd till agens kan innebära att resonera utifrån olika aspekter 
hos kvaliteten på elevernas engagemang i en viss situation samt utifrån elevernas möjligheter 
att påverka hur de reagerar inför olika situationer. Med synen på motstånd utifrån Anderssons 
(2011) definition innebär, i vissa fall, ett motståndsbeteende att elevens lärande troligen inte 
utvecklas i den aktuella situationen, men det ligger ingen normativ aspekt inom ett sådant 
synsätt på motstånd kopplat till agens. Detta betyder att motstånd inte nödvändigtvis behöver 
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vara kontraproduktivt för elevers lärande. Ett motståndsbeteende, vilket inte motsvarar 
lärarens förväntningar, kan innebära att en elev lyssnar på musik för att kunna koncentrera sig 
bättre. I denna situation fungerar motståndsbeteendet och eleven kan uppnå agens i relation 
till denna situation. Motstånd och agens ryms mycket väl inom samma dimension. Biesta och 
Tedder (2006, s. 20-21) skriver om detta: “Agency is not about how we act in a particular 
situation. The agentic dimension lies in the ways in which we have control over the ways in 
which we respond to the situation.” Agens relateras alltså i denna studie inte till beteende, om 
en elev gör motstånd eller villigt följer med i lärarens dans.  

2.3.6 Synen på agens i detta arbete 

Agensteori föder hos mig en del funderingar kring synen på detta begrepp. Om agens endast 
förstås i termer av individuellt initiativ och handlingsfrihet/valfrihet skulle det vara lätt att 
argumentera att en elev som ägnar sig åt att till exempel i ensamhet titta på YouTube-klipp 
(som inte har något med den aktuella matematiken att göra) då erhåller agens i den rådande 
kontexten. Agens relateras dock inte till beteende utan förstås som något vilket kan uppnås i 
relation till olika kontexter.  

Andersson och Norén (2011) resonerar kring begreppet valfrihet kopplat till agens. Valfrihet 
kan innebära att elever får vara med och påverka utformningen av ämnesintegrerade projekt 
till exempel genom att låta elevernas intresse styra riktningen i projekten. Denna valfrihet och 
kopplingar till begreppet agens diskuteras även av Andersson (2011) där exempel på 
studenters agens kan inbegripa graden av inflytande på uppgifter samt valet av vem eleverna 
samarbetar med. I denna studie förstås valfrihet som en frihet för elever att välja mellan olika 
typer av programvaror i undervisningen eller att undersöka olika matematiska verktyg i 
problemlösningssituationer. 

I detta arbete ses agens som något ekologiskt, det vill säga att agens alltid står i relation till 
den rådande kontexten. Agens förstås inte som en kapacitet hos individen utan som kvaliteten 
på engagemanget hos agerande och interagerande individer vilka erhåller agens i relation till 
olika kontexter. Detta synsätt bygger till stor del på Biesta och Tedders (2006) förståelse av 
agensbegreppet. Agens förstås inte på ett normerande sätt, agens har att göra med kvaliteten 
på engagemanget hos interagerande individer och detta engagemang kan mycket väl innebära 
motstånd mot det lärande som läraren förväntar ska ske i en lärandesituation.  
Synen på agens i detta arbete tydliggörs ytterligare av en definition av vad agens inte är. Icke-
agens kan relateras till en kontext med ensamräkning i matteboken med låg grad av 
interaktion mellan elever eller i situationer då elever vill diskutera under lektionstid men blir 
tystade av läraren eftersom detta beteende upplevs som störande. Icke-agens kan alltså 
relateras till sådana situationer där elever har liten kontroll över hur de reagerar i 
lärandesituationer.  

2.3.7 Betydelsen av agens 

Agensbegreppet är betydelsefullt av flera anledningar. En elev som interagerar med andra, 
som har kontroll över sätten eleven reagerar i olika lärandesituationer skulle kunna ha bättre 
förutsättningar att lära matematik. Det ekologiska sättet att förstå agensbegreppet medför 
också att kontexten blir viktig. Om elever uppvisar agens i relation till en viss kontext och 
agens kan kopplas till lärande (vilket diskuteras i Biesta och Tedder, 2006) i matematik blir 
det betydelsefullt att undersöka vilka olika kontexter som påverkar elevernas uppnående av 
agens. Detta arbete syftar inte till att undersöka kopplingarna mellan elevers agens i olika 
lärandesituationer samt till lärande i matematik. Dessa samband är utmaningar att klarlägga i 
framtiden.  
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Jag skulle också vilja dra en parallell till Skovsmose (2001) och hans sätt att se på skolan som 
en miniversion av samhället. Det blir då viktigt att demokratiska aspekter av samhället 
återspeglas i undervisningen. Detta kan relateras till agensbegreppet på så sätt att 
demokratiska arbetsformer får eleverna att interagera samt ta kontroll över hur de reagerar 
inför utvecklingen i olika situationer. Här spelar maktfördelningen i klassrummet en viktig 
roll då elevers uppnående av agens föregås av en situation där de traditionella 
maktförhållandena i klassrummet utmanas och omfördelas. En kontext vilken erbjuder elever 
möjligheter att uppnå agens kan innebära ett inkluderande arbetssätt i 
matematikundervisningen vilket i sin tur skulle kunna ge eleverna en bättre möjlighet att 
senare i större grad inkluderas i samhället i stort, genom att då inte utestängas från högre 
utbildning.  

McInerney (2009) diskuterar hur mänsklig agens kan förstås som elevernas kraft att kunna 
påverka sitt lärande och hur förödande konsekvenserna kan bli när elever upplever 
utanförskap eller inte förstår på vilket sätt lärande har relevans för deras liv. Vidare uttrycker 
McInerney (2009) en stor tilltro till den roll en kritisk pedagogik kan spela för elevers lärande 
och samhällsdeltagande. I detta sammanhang avser en kritisk pedagogik ett kritiskt 
medvetandegörande av de krafter i samhället som exkluderar elever från lärande samt att få 
elever att upptäcka den frigörande potentialen i utbildning. Agens kan alltså på flera sätt 
sammankopplas med lärande.  

2.3.8 Relationen mellan makt och agens 

Både makt och agens är flyktiga, svårfångade teoretiska koncept som inte så lätt låter sig 
studeras. I detta arbete har agensbegreppet en mer framträdande roll än maktbegreppet. Agens 
placeras i arbetets förgrund med en medvetenhet att frågor kring makt hela tiden finns i 
bakgrunden. Relationen mellan makt och agens förstås som att distribution av makt påverkar 
elevers uppnående av agens. En omfördelning av maktrelationer i olika 
undervisningssituationer medför att elevers uppnående av agens i relation till dessa kontexter 
påverkas. I detta arbete studeras agens med hjälp av lingvistisk textanalys i en mikrokontext 
vilken utgörs av de olika lärandesituationerna. Hur kvaliteten på elevernas engagemang 
relaterar till olika mikrokontexter samt i vilken grad eleverna har kontroll över hur de reagerar 
inför dessa olika lärandesituationer relateras till agensbegreppet. Agens förstås i detta arbete 
som något som i högsta grad har att göra med maktrelationer i dessa lärandesituationer.  

I redogörelsen av agensbegreppet framgår att agens måste förstås som något vilket kan 
erhållas i relation till en specifik kontext. Kontextbegreppet presenteras nedan, både ur ett 
mikro- och ett makroperspektiv.  

2.3.9 Kontext 

I sociopolitiska sammanhang definierar Valero (2004, s. 17) kontext så som “The 
sociopolitical context can be defined as the macro-sociological space that has an influence on 
the more focalised interactions of mathematical teaching and learning in micro-contexts such 
as the classroom”. Valero (2004, s. 17) poängterar även att när forskare resonerar kring 
kontextens betydelse handlar detta om mer än att bara tala om i vilken kontext som 
forskningen utförts i:  

Rather, the central point is finding ways of knitting together the micro contexts on which 
mathematics education researchers norally concentrate – such as a community of learners in the 
classroom – with the multiple layers of contexts in which that micro context is inserted, with the aim 
of finding significant revelations about the social and political essence of the educational practices of 
mathematics.  
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Relationen mellan dessa kontexter är således viktig att studera. Om forskaren missar detta blir 
konsekvensen att den politiska dimensionen i forskningen till stor del går förlorad.  
I sin genomgång av kontextens betydelse för lärande skiljer även Abreu (2000) på mikro- och 
makrosociokulturella kontexter och deras inflytande på lärande. När Abreu talar om 
interaktioner i klassrummet ses detta som att detta händer i en mikrokontext. I vad som avses 
med mikro- respektive makrokontext refererar Abreu (2000, s. 2) till Bronfenbrenner: 

the micro-context is seen as the immediate interactional setting where face-to-face interactions take 
place. The macro-context is used to refer to non-immediate interactional settings loosely defined by 
other authors as ‘the broader socio-cultural systems’  

Abreu (2000) anser att begreppet kontext ska förstås som något dynamiskt när detta begrepp 
belyses ur ett sociokulturellt perspektiv. Då forskare vill förstå och förklara mänskligt 
beteende kan inte kontexten ses som något statiskt. Istället bör kontexten ses som något 
föränderligt, något som hela tiden omformas när människor möts i olika miljöer och deras 
handlingar och interaktioner utvecklas. Att se på kontext på detta dynamiska sätt innebär 
enligt Abreu (2000) att relationen mellan mikro- och makrokontext inte ska förstås på sådant 
sätt att den makro-sociokulturella kontexten är den enda faktorn, och i en enda riktning, som 
påverkar hur individer kommer att agera i en mikrokontext. Abreu (2000) lyfter även fram 
vikten av att studera verktyg (tools) i en makrokontext som ett sätt att förklara individers 
handlingar i en mikrokontext så som klassrummet. Verktyg kan vara allt ifrån matematiska 
talsystem för att representera matematiska idéer till mer handfasta artefakter så som datorer, 
miniräknare eller linjaler (Säljö, 1996).   
När sedan Valero (2010) talar om den didaktiska triaden (lärare-elev-matematik) i ett 
klassrum skulle denna hanterbara kontext för studier inom matematikämnets didaktik mycket 
väl kunna relateras till en mikro-kontext. Valero (2010) beskriver hur forskare utmanat idén 
att klassrummet skulle vara det enda stället där forskning inom matematikämnets didaktik 
skulle kunna utföras. Att då vända sig mot en större makrokontext är helt naturligt om 
matematik ses som en social och kulturell aktivitet.  
Valero (2010) presenterar en model som placerar den didaktiska triaden (Lärare-Elev-
Matematik) i en makrokontext genom att införa begreppet network mathematics education 
practices. 

 

Fig. 1 Network of social practices enligt Valero (2010, s. LXX).  

 
Valero (2004) talar även om kontextens betydelse inom sociopolitisk forskning och modellen 
som presenteras av Valero (2010, s. LXX-LXXI) kan erbjuda verktyg att analysera vilka olika 
faktorer i makrokontexten som samspelar och påverkar mikrokontexten i klassrummet: 
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defining mathematics education in terms of the network of mathematics education practices allows to 
evidence the cultural, social, economic, historical and political complexity of mathematics education. 
It also opens for envisioning a quite distinct field of research practices that, besides dealing with the 
objects and relationships that it has addressed until the moment, can engage in other types of research 
moves, with the double aim of generating deeper understandings and interpretations of the field and 
of addressing the problems of practice of the multiple participants in this broader field.  

Valero (2010) tänker sig att när en forskare definierar något som ska studeras kan detta göras 
genom att skära en tårtbit ur denna modell och definiera forskningsproblemet utifrån 
relationerna mellan de olika komponenterna i detta network of social practices.  

I detta arbete har datainsamlingen utförts genom observationer i och utanför klassrummet, 
genom enkätundersökning samt genom intervjuer med elever. Valeros (2010) modell med 
olika nätverk av sociala praktiker kan fungera som ett sätt att definiera olika sociala praktiker 
utanför klassrummet om en liknande studie ska genomföras i en kontext utanför ett klassrum, 
alltså i en makrokontext.   

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis de olika datainsamlingsmetoderna inom studien samt 
vilken information respektive metod har gett. Därefter följer en generell kontextualisering av 
studien och avslutningsvis lärandesituationerna där datainsamlingen skett.  

3.1 Datainsamlingsmetoder 
I detta arbete har datainsamlingsmetoderna observation, enkätundersökning samt djupintervju 
använts. Inom avsnittet nedan beskrivs de olika insamlingsmetoderna samt vilken information 
respektive metod gett.   

3.1.1 Deltagande observation och fältanteckningar 

Forskare som vill studera sociala miljöer kan anta olika roller där graden av 
engagemang/distans är olika stark. Ett sätt att klassificera forskarens engagemang eller 
deltagande beskrivs i Bryman (2011) med hjälp av Golds klassificeringsschema. I detta 
klassificeringsschema placerar jag min roll som forskare enligt deltagare-som-observatör då 
eleverna i klassen var väl medvetna om min roll som forskare samt att jag i denna studie i stor 
grad var engagerad i det som hände i de olika undervisningssituationerna. Visserligen 
förekommer inslag av rollen observatör-som-deltagare då jag i vissa situationer i större grad 
observerade eleverna. Till största del handlade min roll som forskare om att vara delaktig i det 
som hände i de olika lärandesituationerna.  

För att jag som forskare inte ska glömma bort viktiga händelser är det viktigt att anteckningar 
förs över observationer. Dessa anteckningar bör vara relativt detaljerade kring det inträffade, 
hur de studerade personerna reagerar samt forskarens egna tankar kring detta. Bryman (2011) 
betonar, när det gäller principer hur fältanteckningar skrivs, att forskaren bör skriva ner sina 
upplevelser så snabbt som möjligt. Mina anteckningar i klassrummet kan ses som kortare 
minnesanteckningar vilka senare under dagen kompletterades så att anteckningarna blev mer 
fullständiga. Vid en klassificering av mina fältanteckningar skulle beskrivningen i Bryman 
(2011, s. 399) innebära att min anteckningsbok, vilken användes i de olika 
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undervisningssituationerna, utgjorde mina provisoriska eller preliminära anteckningar. När 
dessa anteckningar sedan kompletterades efter situationen och efter samtal med Linda skulle 
dessa anteckningar kunna ses som mer fullständiga anteckningar.  

Observationerna under denna studie har gett översiktliga kunskaper kring de olika 
lärandesituationerna i matematik. För att sedan fördjupa dessa kunskaper genomfördes en 
enkätundersökning och avslutningsvis djupintervjuer. Enkätundersökningen har fördjupat 
vissa kunskaper kring de olika undervisningssituationerna i matematik men den metod vilken 
gett mest information i denna studie är djupintervjuerna.  

3.1.2 Enkätundersökning 

Som ett komplement till observationerna i klassen genomfördes en enkät (se bilaga) i syfte att 
få en bättre bild av elevernas upplevelser av den rådande situationen i klassrummet, men även 
för att få en bild av elevernas upplevelser av projektarbetsformen samt hur eleverna upplevde 
IKT i matematikundervisningen. Enkäten gav dels en grundläggande bild av elevernas 
uppfattningar men även viktig information så att jag senare kunde genomföra ett urval av 
elever med intressanta svar vilka jag ville följa upp i djupintervjuer.  

3.1.3 Djupintervjuer 

Mina intervjuer kan enligt Bryman (2011) beskrivas som semistrukturerade i och med att jag 
utgick från enkäten vilken eleverna redan hade besvarat. Vid djupintervjuerna ställdes även 
uppföljningsfrågor där eleverna uppmanades att utveckla kortfattade eller otydliga svar. Vid 
dessa djupintervjuer spelades ljudet in på min dator samt på min mobiltelefon som en 
säkerhetsåtgärd.  

Inför intervjuerna bad jag om elevernas tillåtelse att spela in ljud samt informerade om att 
denna ljudinspelning endast skulle användas inom detta enskilda arbete. Eleverna fick också 
informationen att citat från denna intervjusituation inte skulle vara möjliga att sammankoppla 
med någon elev eftersom inga namn i detta arbete förekommer samt att skolans namn är en 
pseudonym.  
Intervjuerna planerades genom manusskrivning utifrån den genomförda enkäten. Enligt Kvale 
och Brinkmanns (2009) sätt att kategorisera intervjufrågor inledde jag först med inledande 
frågor om matematikundervisningen i klassen, därefter följde några uppföljningsfrågor kring 
det som eleven svarat i enkäten och slutligen följde sonderande frågor. De direkta frågorna 
kring elevens engagemang och kontroll över situationens utveckling använde jag i slutet av 
intervjun vilket Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar.  
Dessa djupintervjuer transkriberades sedan relativt ordagrant. Intervjuerna skrevs inte ut helt 
ordagrant eller med intonationer och pauser markerade vilket hade varit nödvändigt om dessa 
data skulle ha analyserats med till exempel samtalsanalys.  

3.1.4 Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer som följdes i denna studie var Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer 
för samhällsvetenskaplig forskning. Dessa rekommendationer finns även beskrivna som etiska 
principer i Bryman (2011) där informations-, samtycke-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet beskrivs.   
Eleverna upplystes om konfidentialitetskravet, det vill säga att deltagarna i denna studie inte 
ska gå att identifiera i efterhand. Detta i och med att skolans namn samt deras namn kommer 
att rapporteras under pseudonymer. Slutligen informerades eleverna om att uppgifter som 
samlades in i och med denna studie endast kommer att användas till detta forskningsändamål.  
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Under studiens genomförande var det inte känt bland eleverna att jag också var lärare på 
Helenebergsskolan. Något som bekräftar detta var att flera elever i klassen blev förvånade när 
de efter studien mötte mig flertalet gånger på skolan. Då jag i början av studien presenterade 
mig för eleverna berättade jag endast att jag var en student från Stockholms universitet. Detta 
agerande från min sida kan givetvis relateras till etiska problem inom undersökningens 
utförande. Här råder en svår balansgång mellan att berätta tillräckligt mycket mot att 
samtidigt inte undanhålla viktig information. Vid forskning måste helt enkelt vissa saker 
undanhållas men samtidigt måste en etisk avvägning göras. Min bedömning i denna situation 
var att informationen att jag var en lärare på skolan riskerade att påverka resultaten i alltför 
stor utsträckning. Ur elevernas perspektiv torde detta undanhållande av information vara av 
mindre betydelse.  

3.1.5 Reflexivitet 

En forskare som deltar i olika lärandesituationer påverkar givetvis händelseutvecklingen i 
dessa. I studiens inledning upplevde jag eleverna som reserverade gentemot mig. Allt 
eftersom tiden gick vågade eleverna ställa frågor till mig i större utsträckning. Under de första 
lektionerna som observerades var det ganska tyst i klassrummet vilket tyder på att eleverna 
upplevde att de var observerade. I slutet av studiens genomförande hände det vid flertalet 
tillfällen att Linda fick säga till eleverna då hon upplevde att ljudnivån i klassen blev för hög. 
Detta tyder på att händelseutvecklingen i klassrummet påverkades mindre av mig mot 
studiens slut. Den lärandesituation där jag som forskare i störst utsträckning påverkade 
händelseutvecklingen var situationen då IKT användes som ett pedagogiskt verktyg. Detta 
beror på den initiala avsikten att metodologiskt följa Borba och Skovsmoses (2004) 
situations- och processmodell.  

Ett uppenbart problem med forskning på den egna arbetsplatsen är svårigheter att vara neutral 
inför kulturen som möts. Ett exempel på detta är min egen lärarbakgrund där arbete i 
ämnesintegrerade projekt alltid spelat en viktig roll. Med detta följer en risk att favorisera 
denna lärandesituation då data analyseras och tolkas. Studien genomfördes därför i en klass på 
ett annat gymnasieprogram där jag mötte en situationskontext och en klassrumskultur vilken 
inte var helt bekant för mig. Här hade det varit en stor fördel att samarbeta med en forskare 
med en annan lärarbakgrund än min egen för att få syn på hur jag förhöll mig till kulturen som 
möttes i de olika situationerna.  

Bryman (2011) diskuterar synen på reflexivitetsproblem inom postmodernt influerade 
forskningsprojekt och hur kritik riktas mot synsättet att en forskare extraherar neutral kunskap 
vilken sedan presenteras. Forskaren uppfattas här som någon vilken i hög grad påverkar 
kunskapsproduktionen. Det krävs således en medvetenhet från min sida vilka konsekvenserna 
kan bli då forskaren både har rollen som observatör av sociala företeelser och sedan är 
författare till en rapport vilken redogör för kunskaper genererade inom kontexten där 
forskningen utförts. Problemet att kunskapsproduktionen är filtrerat genom forskarens ögon är 
svårhanterligt men i högsta grad något som jag som forskare måste förhålla mig till. 
Djupintervjuerna inom denna studie har varit ett värdefullt tillfälle att fördjupa kunskaper och 
triangulera slutsatser från klassrumsobservationer vilket delvis hanterar detta 
reflexivitetsproblem. Ett sätt att ta detta på ännu större allvar är att engagera eleverna i 
slutsatserna av denna kunskapsproduktion vilket så klart ställer större tidskrav på 
genomförandet.  
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3.2 Studiens kontextualisering 
För att få svar på mina funderingar kring hur elever fördelas makt samt erhåller agens i 
relation till olika lärandesituationer genomfördes min studie på Helenebergsskolan4 vilken är 
en gymnasieskola med ca 550 elever och 30 lärare i Stockholmsregionen. Skolan har tre 
teoretiska program, estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet samt 
samhällsvetenskapliga programmet. På denna skola har eleverna och lärarna arbetat med en 1-
1-lösning5 vad gäller datorer de senaste åtta åren.  
På Helenebergsskolan arbetar eleverna ungefär hälften av tiden i ämnesintegrerade projekt. 
Eleverna arbetar då i projektgrupper om 4-6 elever och lärarna agerar ibland 
processhandledare med fokus på grupprocesser. Vissa av klassrummen på skolan är 
möblerade med bänkar i små öar där varje projektgrupp kan sitta tillsammans. Det finns också 
små grupprum i anslutning till flera av klassrummen. Klassrummen på Helenebergsskolan är 
anpassade för 32 elever men är till ytan sett ganska små. Lärarna har därför vissa svårigheter 
att röra sig fritt bland eleverna i klassrummen. Lärarna på skolan arbetar i programarbetslag 
och samtliga lärare i ett arbetslag sitter i samma arbetsrum.  

3.2.1 IT-Strategin på Helenebergsskolan 

En skolas IT-strategi kan innehålla intentioner kring hur digitala verktyg bör användas i 
undervisningen samt tankar kring syftet med IT-användningen. Helenebergsskolans IT-
strategi beskriver hur skolans IKT-miljö ska se ut både i termer av hur hårdvaran ska fungera 
samt hur detta relaterar till lärandeprocesser. Citaten som följer nedan är hämtade ur 
Helenebergsskolans IT-strategi: 

Elever och lärare ska ha tillgång till ett personligt och ändamålsenligt digitalt hjälpmedel, och ska ha 
ansvar för, och administrera enheten och de egna lärmiljöerna. Detta ligger i linje med vår 
värdegrund och vår syn på lärande, där IKT är en integrerad och flexibel del av lärandeprocessen. 
Detta stödjer också den demokratiska aspekten av lärande där eleverna tar eget ansvar för sin 
lärandemiljö. 

I Helenebergsskolans IT-strategi poängteras vikten av att användaren administrerar sitt egna 
digitala hjälpmedel och kopplingar görs även mellan synen på lärande och demokratiska 
aspekter av lärande.  
Vidare talas det i Helenebergsskolans IT-strategi om hur IKT-miljön ska anpassas efter 
lärandet: “IKT-miljön ska anpassas efter lärandet och den pedagogiska miljön, och inte tvärt 
om.”. Detta påstående placerar elevens lärande samt den pedagogiska miljön där lärandet sker 
i centrum. Behov i elevens lärandeprocess ska sedan avgöra vilka IKT-verktyg som används. 
Detta kan dels handla om vilken hårdvara som ska kunna användas men även hur 
programvara kan hjälpa elever med särskilda behov: “IKT-miljön ska bygga på flexibilitet 
och föränderlighet. Miljön ska vara öppen för nya program och appar, egna datorer, 
mobiltelefoner, och stödja individualiserade digitala lösningar för exempelvis dyslektiker.”. 
Detta hänger även samman med vikten av att elever och lärare kan administrera sin egen 
enhet. Det kan medföra stora begränsningar i undervisningen om läraren inte direkt kan 
installera nödvändiga program för undervisningen på sin dator. På Helenebergsskolan kan 
eleverna använda sina egna mobiltelefoner eller läsplattor vid sidan av den dator de 
lånar/leasar från skolan. Elever som själva använder sin egen mobiltelefon eller läsplatta i 
skolan kan använda internet på denna genom att logga in på skolans gästnätverk.  

                                                        
4 Skolans namn är en pseudonym. 
5 1-1 är ett begrepp som används för att beskriva att varje elev har ett digitalt hjälpmedel. 
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Avslutningsvis betonar Helenebergsskolans IT-strategi vikten av lärande inför framtidens 
utmaningar, både vad gäller digitala miljöer men även vikten av ett kritiskt tänkande: ”IKT-
miljön ska stödja och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna fungera i framtida 
digitala miljöer, och undervisningen ska betona kritiskt tänkande och etik i digitala tjänster.”. 
Här finns en stor utmaning eftersom vi inte kan ha en klar bild över hur framtidens digitala 
miljöer kommer att se ut. I denna punkt ingår ett kritiskt förhållningssätt till hur dessa 
hjälpmedel används och källkritik blir en viktig fråga.  

Flera av punkterna i Helenebergsskolans IT-strategi går att koppla ihop med begreppen makt 
och agens. Elever som administrerar sina egna datorer har fördelats makten över IKT-
verktyget som används i lärandeprocessen. Agens kan i detta sammanhang relateras till 
demokratiska arbetsformer där elever tar ansvar för hur IKT-verktygen används samt i vilken 
grad eleverna har kontroll över hur de reagerar inför de olika situationerna där IKT används.   

3.2.2 Läraren Linda 

Linda6 är läraren jag samarbetade med under denna studies genomförande. Linda har arbetat 
på Helenebergsskolan ett och ett halvt år både på det samhällsvetenskapliga och på det 
naturvetenskapliga programmet. Linda är lärare i matematik och moderna språk men 
undervisar främst i matematik. Efter lärarexamen 2011 arbetade Linda först ett år på en 
högstadieskola i Stockholm innan hen påbörjade sin anställning på Helenebergsskolan.    
Linda skildrar att arbetet på högstadiet skiljde sig mycket gällande arbetsuppgifter, skolmiljö 
och elevunderlag mot hur det nu ser ut på gymnasiet. På högstadiet hade Linda flera elever 
med sociala problem och berättar att en stor del av arbetet då innebar att hjälpa eleverna, både 
med sociala problem utanför skolan samt även att arbetet med disciplinen i klassrummet 
krävde stort fokus. Linda beskriver att fokus på gymnasiet mer kan ligga på pedagogiken, 
speciellt på naturvetenskapliga programmet där Linda upplever de flesta eleverna som mycket 
studiemotiverade.  

Linda har från sin tid på högstadiet vissa erfarenheter att arbeta i ämnesintegrerade projekt där 
matematik ingick men upplever de strukturella förutsättningarna som betydligt bättre på 
Helenebergsskolan än på den tidigare arbetsplatsen. På högstadiet skedde samarbete med 
läraren i träslöjd i ett projekt om geometri. Linda har även samarbetat med lärare i SO och 
engelska då eleverna skulle planera en resa. I detta reseprojekt ingick problemformuleringar 
kring tidszoner och valutaomvandlingar.  

3.2.3 Lindas klass 

I Lindas klass gick 33 elever under denna studies genomförande. Linda undervisade även 
vissa av dess elever i moderna språk. På skolan finns två klasser på det naturvetenskapliga 
programmet i årskurs ett varvid Linda undervisade den ena klassen. Linda samarbetade med 
en annan lärare vad gäller upplägget av Ma1c-kursen.  

3.3 Undervisningskontexter 
I detta avsnitt beskrivs de olika undervisningskontexterna där datainsamlingen genomförts.  

                                                        
6 Lärarens namn är en pseudonym. 
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3.3.1 Traditionella lektioner i matematik 

Inledningsvis under studien hade Linda föreläsningar i kursen Ma1c om aritmetik, potenser, 
potensregler, exponentialfunktioner och potensekvationer. Eleverna räknade efter dessa 
genomgångar i sina matematikböcker. I denna situation förekom både ensamräkning och 
samarbete mellan elever. Vissa av eleverna lyssnade på musik samtidigt som de räknade i 
matteboken i klassrummet, andra elever satt ute i korridoren i anslutning till klassrummet och 
några av eleverna samarbetade med uppgifter i boken i klassrummet. Stoffet eleverna arbetade 
med under de traditionella lektionerna avslutades sedan med ett skriftligt prov.  
Fem veckor in i studien arbetade eleverna med avsnittet trigonometri. Även denna situation 
byggde huvudsakligen på föreläsningar om trigonometriska funktioner men eleverna 
genomförde även en praktisk uppgift där de i grupper uppskattade skolbyggnadens höjd med 
hjälp av måttband och gradskivor genom att tillämpa kunskaper om trigonometriska 
funktioner.  

Den vanligtvis förekommande situationen på lektioner i matematik bestod av genomgångar 
följt av problemlösning av uppgifter i matteboken. I början av terminen genomförde Linda en 
övning då eleverna presenterade olika lösningar för varandra under en lektion. Linda 
beskriver att den upplevda tidspressen i kursen Ma1c bidrog till att genomgångar följt av 
arbete med uppgifter ur boken var det vanligaste sättet att arbeta med matematik i denna 
klass.  

3.3.2 Ämnesintegrerade projekt matematik 

På Helenebergsskolan arbetar eleverna i ämnesintegrerade projekt ungefär hälften av tiden. 
Projekten syftar dels till att eleverna ska utveckla sitt samarbete men även till att de olika 
skolämnena krävs tillsammans för att förstå komplexa företeelser i verkligheten. I de 
ämnesintegrerade projekten arbetar eleverna i projektgrupper och projekten kan innehålla 
föreläsningar av externa gäster, processhandledningar och simuleringsövningar.  

I samband med skolstarten läsåret 2013/2014 hade eleverna och några av lärarna i arbetslaget 
varit på en övernattning vid en sjö. Denna övernattning skedde inom ramen för projektet ”Ut i 
skogen” där elever och lärare blev bekanta med varandra. Eleverna lärde sig även grunderna i 
projektarbetsform. I projektet ”Ut i skogen” ingick kurserna Ma1c, Bi1 samt Ke1. I samband 
med elevernas övernattning genomfördes pH-mätningar av sjövatten vilket sedan jämfördes 
med referensvärden från tidigare år i sjön. Uppgiften i matematik i början av Ma1c-kursen 
syftade till att skapa en matematisk modell över hur pH-värdet förändrades över tid i denna 
sjö. I uppgiften ingick frågeställningar som: Hur kommer det att se ut i denna sjö om tio år om 
pH-värdet fortsätter att förändras i samma takt? Vilket år kommer pH-värdet i sjön att 
överstiga gränsvärdet för dricksvatten eller vara för surt för att fiskar ska kunna leva där? Är 
detta en bra och rimlig modell över pH-värdets förändring? Huvudfokus var att få 
grundläggande kunskaper för att grafiskt kunna lösa exponentialekvationer samt att diskutera 
rimligheten i en matematisk modell. Elevernas övernattning vid sjön genomfördes innan 
denna studies genomförande och således finns inga observationer från uppstarten av projektet 
”Ut i skogen”.  
Linda och de andra lärarna i arbetslaget bestämde att projektet “Ut i skogen” skulle 
examineras genom en skriftlig enkel rapport. Denna rapport skrevs i ett Google Docs-
dokument. Lärarna på det naturvetenskapliga programmet ville tidigt på terminen introducera 
Google Docs då detta digitala verktyg används för kommunikation både mellan elever och 
lärare.  
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På lektioner inom projektet ”Ut i skogen” jobbade eleverna mer fritt i sina projektgrupper 
med uppgiften kring pH-värdet i sjön. Eleverna arbetade då dels i matematikboken men skrev 
också tillsammans en rapport där de svarade på frågor kopplade till denna uppgift. Jag besökte 
under forskningens genomförande två lektioner där eleverna arbetade tillsammans med 
rapporterna i projektet ”Ut i skogen”.  

I slutskedet av studien arbetade eleverna i projektet Glokalt vilket syftar till att skapa ökad 
förståelse för hur konsumtion i Sverige påverkar människor och miljö i andra delar av 
världen. I detta projekt genomförde eleverna statistiska undersökningar med konsumenter av 
olika varor. Detta kunde till exempel vara klädesplagg eller matvaror. Den statistiska 
undersökningen redovisades sedan i skolans Aula på en mässa. Elevernas föräldrar och 
allmänheten bjöds in till denna redovisning och eleverna redovisade sina kunskaper utifrån 
konstruerade posters. Eleverna agerade i denna situation experter och berättade om sina 
kunskaper inom statistik utifrån diagram och tabeller på dessa posters.  

3.3.3 IKT som ett pedagogiskt verktyg 

I Lindas matematikundervisning användes IKT ibland som ett pedagogiskt verktyg. Detta 
innebar att eleverna löste matematiska problem med grafritande programvara i datorerna eller 
programvaror för analytisk geometri.  

Tidigt i denna studie diskuterade jag och Linda hur digitala verktyg skulle kunna användas i 
större utsträckning i matematikundervisningen. Vi kom fram till att testa programmet 
Mentimeter samt att eleverna skulle få möjligheter att diskutera repetitionsuppgifter inför ett 
prov i Ma1c i ett Google-dokument. Mentimeter är ett webbaserat verktyg 
(www.mentimeter.com) där användaren skapar en fråga eller ett påstående med olika 
svarsalternativ. Eleverna tar sedan ställning till frågan eller påståendet och kan följa 
svarsutvecklingen i realtid.  
 

 
Fig. 4: Skärmdump från omröstningsresultatet från www.mentimeter.com 

 

Mitt förslag till Linda var att vi skulle använda Mentimeter inom ett moment i matematiken 
där eleverna ibland upplever svårigheter samt där flera missuppfattningar förekommer. Linda 
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ville då prova detta digitala frågeverktyg på potensreglerna för en summa, produkt och en 
kvot. Vi bestämde att eleverna först enskilt skulle ta ställning till tre påståenden om vad som 
gäller för kvadratroten ur en summa, en produkt, samt en kvot. Därefter ville vi att eleverna i 
grupper skulle diskutera dessa påståenden, argumentera med numeriska exempel och sedan 
genomföra en ny omröstning efter diskussion med gruppen. Vi beslutade att vi inte skulle 
definiera för eleverna vilka begränsningar som gäller för talen a och b.  
Vidare diskuterade jag och Linda hur vi kunde erbjuda en möjlighet för eleverna att diskutera 
matematikuppgifter på ett mer effektivt sätt samt hur elever kunde ha tillgång till varandra 
även utanför skoltid. Beslutet blev då att samarbeta med eleverna i ett Google Dokument, i 
vilket eleverna kunde göra kommentarer inför ett prov inom aritmetik på kursen Ma1c. Inför 
detta prov konstruerade Linda ett dokument med matematikuppgifter vilka sammanfattade 
avsnittet på det aktuella provet. I detta dokument kunde eleverna kommentera och ställa 
frågor kring sådant de inte förstod. Eleverna, jag och Linda kunde sedan delta i denna 
diskussion och förklara. Flera av eleverna i klassen använde detta dokument men vissa av 
eleverna diskuterade också matematikuppgifter på klassens Facebook-sida.  

 

 
Fig. 5: Skärmdump från dokumentet i Google Docs som eleverna arbetade med inför provet. Dokumentet 

ger exempel på olika matematiska förmågor samt exempel på olika uppgifter som representerar dessa 

förmågor. Längst till höger i denna bild syns elevernas kommentarer. Elevernas namn syns då i klartext 

vilket är anledningen till att dessa kommentarer inte kan visas i sin helhet i denna bild. 

3.4 Forskningskontext 
I denna studie genomfördes datainsamling under åtta veckor i årskurs ett på det 
naturvetenskapliga programmet. Anledningen till denna avgränsning baserades på samtal med 
matematiklärare på skolan. Jag kom då i kontakt med lärare vilka i stor utsträckning använder 
IKT i sin undervisning samt Linda som uttryckte en önskan att i större omfattning använda 
IKT i undervisningen. Under merparten av studiens genomförande avsåg jag att analysera 
mina insamlade data utifrån den situations- och processmodell som beskrivs av Borba och 
Skovsmose (2004). I denna modell tas avstamp i en rådande ibland problematisk pedagogisk 
situation och en tänkt situation, vilken erbjuder ett alternativ till den rådande situationen, 
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formuleras. Med denna tänkta situation i åtanke planeras sedan en arrangerad situation. De 
situationer som arrangerades i denna studie innebar att eleverna i större utsträckning arbetade 
med sina datorer i matematikundervisningen.  

3.4.1 Datainsamling traditionella lektioner 

De första tre veckorna deltog jag som observatör i klassen på några av matematiklektionerna. 
Dessa lektioner kan ses som ett bekvämlighetsurval då jag deltog på de av Lindas lektioner 
vilka inte krockade med min egen undervisning på skolan. På Lindas matematiklektioner 
genomfördes observationer med fokus på vad eleverna gjorde samt vad som hände. Jag satt då 
längst bak i klassen. Dessa observationer antecknades och utgjorde mina preliminära 
anteckningar vilka senare under dagen kompletterades till mer fullständiga anteckningar. Jag 
samtalade även med Linda vid komplettering av anteckningarna. Efter genomgångarna hjälpte 
jag och Linda eleverna med uppgifter ur boken.  
En enkätundersökning genomfördes sedan efter fem veckor (se bilaga). Enkätundersökningen 
innehöll sju frågor kring matematiklektionerna, projektet ”Ut i skogen” samt hur eleverna 
upplevde de digitala verktyg som introducerades under studien. I klassen gick 33 elever 
varvid 30 besvarade enkäten. Den dagen enkäten genomfördes var tre elever sjuka och 
enkäten genomförde inte med dessa tre elever vid ett senare tillfälle eftersom svarsfrekvensen 
var stor.  
Vid studiens start informerades eleverna på ett lektionspass om min studie, i stora drag vad 
undersökningen syftade till samt att deltagande i denna studie var helt frivillig. 
Informationsblanketter delades ut till eleverna och de fick ta ställning till deltagandet. Jag var 
noga med att informera eleverna att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
detta medförde några negativa konsekvenser för dem. Eleverna fick även informationen att 
slutrapporten från studien inte kommer att innehålla några namn på skolan eller på några 
elever som medverkat då allt kommer att presenteras under pseudonymer.  

Eleverna ombads sedan ta hem information till sina vårdnadshavare så dessa kunde kontakta 
mig om något var oklart med studien. Eftersom deltagarna var över 15 år och då inga 
videoinspelningar gjordes frågade jag inte vårdnadshavarna om deras tillåtelse gällande deras 
barns medverkan i studien. Eleverna lämnade in talongerna längst ner på 
informationsblanketterna där de tog ställning till om de ville medverka i denna undersökning 
eller inte. 

3.4.2 Datainsamling ämnesintegrerade projekt  

Under studiens genomförande arbetade eleverna först i projektet ”Ut i skogen” och 
avslutningsvis i projektet Glokalt. På lektioner kopplade till projektet ”Ut i skogen” hjälpte 
jag och Linda eleverna med frågor kring rapporten de skrev i projektet. På lektioner 
genomfördes observationer i klassen. I slutskedet av studien besökte jag elevernas mässa 
vilken var en av examinationerna i projektet Glokalt. På denna mässa genomfördes också 
observationer. Jag och Linda träffades även dessa veckor utöver lektionerna för att lägga upp 
en plan över hur IKT skulle användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

3.4.3 Datainsamling IKT som ett pedagogiskt verktyg 

Observationer skedde dels då eleverna arbetade med verktyget Mentimeter och även då 
eleverna arbetade med uppgifter inför ett prov i ett Google Docs. Mitt engagemang som 
forskare var större då eleverna arbetade med uppgifterna inför provet eftersom jag hjälpte 
eleverna i kommentarsfunktionen i detta dokument. Då eleverna arbetade med Mentimenter 
genomfördes endast observationer.  
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I slutskedet av denna studie upptäckte jag att flera elever i klassen använde en Facebook-
grupp för att diskutera uppgifter inför provet i matematik. Tyvärr hade varken jag eller Linda 
insyn i denna Facebook-grupp under studiens genomförande. Facebookgruppen användes dels 
som ett sätt för eleverna att hjälpa varandra med matematikproblem och andra läxor men 
gruppen användes även för att diskutera saker utanför skolan till exempel vad eleverna skulle 
göra på helgerna. Efter studiens genomförande fick jag tillåtelse att se vissa delar av 
diskussionen i denna Facebook-grupp av en av eleverna i klassen.  

3.4.4 Djupintervjuer 

Studiens sista datainsamlingsfas bestod av djupintervjuer med fyra elever och läraren Linda. 
Av de 30 elever i klassen vilka genomförde enkäten ställde jag frågan till fem om de ville 
delta på djupintervjuer. Av dessa fem elever ställde fyra upp på intervju, en elev avböjde 
medverkan på grund av tidsbrist. Under djupintervjuerna bjöd jag eleverna på fika.  
De fyra eleverna (elev A, B, C och D) som deltog i djupintervjuerna hade samtliga varit 
delaktiga i diskussioner på Facebook eller i GoogleDocs-dokumentet inför matematikprovet. 
Elev A och elev B hade båda varit delaktiga i diskussionen på Facebook och i Google Docs, 
elev C hade kommenterat i GoogleDocs-dokumentet inför provet men hade inte varit delaktig 
i diskussionen på Facebook. Elev D hade varit delaktig i diskussionen på Facebook men inte i 
GoogleDocs-dokumentet. 

3.5 Metoddiskussion 
I avsnitten nedan presenteras en diskussion av de genomförda metoderna i studien. En 
generell diskussion av metoder presenteras i arbetes avslutande diskussion.  

3.5.1 Diskussion deltagande observation 

Deltagande observation är en metod som gett mycket viktig information till den fortsatta 
forskningsprocessen. I denna studie kan jag identifiera en risk att jag som forskare upplever 
en alltför stark identifikation med människorna i den studerade miljön. Bryman (2011) kallar 
detta i etnografiska studier för going native vilket innebär att forskaren till slut identifierar sig 
helt med människorna som studeras. En forskare som ser världen genom de studerades ögon 
medför att slutsatserna i studien starkt påverkas av detta. Å andra sidan riskerar en forskare 
med större distans, till exempel en observatör i Golds (1958) klassificeringsschema, att 
kanske inte helt förstå den sociala miljön och därigenom dra felaktiga slutsatser.  
Ett sätt att hantera observatörens problem i denna undersökning är att både jag och Linda såg 
saker som inträffade i klassrummet. Intern reliabilitet inom studien har att göra med mina och 
Lindas gemensamma diskussioner kring händelser i klassrummet. Detta skulle även kunna ses 
som ett sätt att triangulera genererande data från observationerna i och med att två 
observatörer fanns i klassrummet.  

När observationer genomförs kan det vara riskfyllt om forskaren enbart förlitar sig till det 
egna minnet. Någon form av anteckningar är viktiga om forskaren inte ska missa 
betydelsefulla detaljer. Det måste dock råda en balans mellan tillräckligt utförliga 
anteckningar och risken att forskaren glömmer bort skeenden och dessa då faller bort ur 
datainsamlingen. Om jag som forskare hela tiden går runt och skriver ner allt jag ser medför 
detta enligt Bryman (2011) att de studerade människorna hela tiden blir påminda om 
observationerna och att deras agerande då kommer att påverkas. Ett alltför sparsamt 
antecknande riskerar däremot att viktig data glöms bort. 



29 
 

3.5.2 Diskussion enkät och djupintervjuer 

Den metod som gett mest värdefull information i denna studie är djupintervjuerna. Det finns 
en fara att forskaren tolkar svaren i en enkät på ett felaktigt sätt eller missar vissa saker på 
grund av missförstånd eller att forskaren inte ser vad respondenten skrivit. I djupintervjuerna 
fanns möjlighet att följa upp kortfattade svar från enkäten eller från en situation i klassrummet 
där jag tolkade en viss händelse. I intervjusituationen hade jag möjlighet att ställa frågor om 
oklarheter och intervjupersonerna hade möjlighet att lägga till saker från enkäten eller rätta till 
felaktiga tolkningar som gjorts.  
Ett problem förenat med transkriptioner av intervjuer diskuteras i Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 194): ”Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan. 
/…/ Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 
intervjusamtal”. Det som inträffar i en levande situation kan sällan återges på ett bra sätt i en 
transkribering. I utskrifterna av mina intervjuer finns inte intervjupersonernas tonfall och 
kroppsspråk eller gester återgivna. Givetvis kan en videokamera fånga de bilder som 
bandspelaren inte registrerar men som tidigare nämnts kan videoinspelningar bli oerhört 
tidsödande att analysera. Ett annat problem med en videokamera kan vara att intervjupersonen 
känner sig begränsad, störd eller iakttagen av denna teknik.  

Utifrån enkäterna genomfördes sedan ett urval inför djupintervjuerna, vilket av Bryman 
(2011) beskrivs som ett målinriktat eller målstyrt urval. Denna urvalsprincip byggde på ett val 
av elever som inför provet i Ma1c använde Google-docs dokumentet för att diskutera 
uppgifter samt ett val av de elever som var aktiva på klassens Facebook-sida. Detta 
målinriktade urval är så klart inte ett sannolikhetsurval, vilket är vanligare inom kvantitativa 
studier. Avsikten är inte att generalisera slutsatserna till en större population utan att förklara 
en social företeelse gällande användandet av digitala hjälpmedel i en matematiksituation i 
relation till elevernas uppnående av agens. Detta förutsätter, för att jag på ett bra sätt ska 
kunna besvara mina frågeställningar, att eleverna som intervjuades var sådana som faktiskt 
använde datorn som ett hjälpmedel i en lärandesituation i matematik.   

4. Analys av data 
Inom avsnittet beskrivs först lingvistisk textanalys vilket är den analysmetod som använts 
inom detta arbete. Därefter följer en genomgång hur datamaterialet har kategoriserats samt 
hur analysen har genomförts. Kategoriseringen och analysmetoden relateras även till andra 
studier och innehåller exempel från datamaterialet.  

4.1 Språkets betydelse inom matematikämnets didaktik 
Inom matematikämnets didaktik har flertalet forskare enligt Morgan (2006) vänt sig mot 
teoretiska perspektiv vilka betonar betydelsen av språkets roll när frågor om lärande i 
matematik ska utforskas. Morgan (2006, s. 220) beskriver vad semantik har bidragit med för 
att möjliggöra en utforskning av språkets betydelse inom matematikämnets didaktik: 

An important contribution of social semiotics is its recognition of the range of functions performed 
by use of language and other semiotic resources. Every instance of mathematical communication is 
thus conceived to involve not only signification of mathematical concepts and relationships but also 
interpersonal meanings, attitudes and beliefs. This allows us to address a wide range of issues of 
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interest to mathematics education and helps us to avoid dealing with cognition in isolation from other 
aspects of human activity. 

Detta öppnar upp en möjlighet gällande utforskning av språkets betydelse inom 
matematikämnets didaktik och även inom en klassrumspraktik. Morgan (2006) beskriver att 
när individer talar eller skriver, görs detta inte enbart för att kommunicera förståelse av till 
exempel ett matematiskt begrepp utan även som ett sätt att åstadkomma något i deras sociala 
värld.  

I sin beskrivning av semantik i sociala sammanhang baserar Morgan (2006) sin argumentation 
på lingvistiska begrepp utvecklade av Halliday (1985). Morgan (2006) föreslår även relevanta 
frågor riktade till forskare vilka vill undersöka språkets betydelse vid utforskande av 
matematikämnets didaktik. När en forskare analyserar en text kan de föreslagna frågorna 
öppna upp intressanta möjligheter för utforskning av den aktuella kontexten. Dessa frågor är 
till exempel vilken relation deltagarna har till varandra och till ämnet i fråga, vilka roller som 
är tillgängliga för dessa deltagare samt vilken möjlighet till motstånd för dessa roller som 
texten erbjuder. Tolkningen av svaren på dessa frågor och vad det innebär för deltagarna 
måste göras baserat på kunskaper om både situationskontexten och den kulturella kontexten.  
  

4.2 Lingvistisk textanalys 
Lingvistisk textanalys är en metod som används för att kunna upptäcka ideologiska budskap 
som inte kommer till uttryck på ett explicit sätt i en text. En möjlighet att få syn på dessa 
budskap är att studera textens användning av metaforer, hur ordvalet i texten (de lexikala 
egenskaperna) ser ut samt hur den grammatiska strukturen (textens syntax) är uppbyggd. Inom 
lingvistisk textanalys är den teoretiska utgångspunkten enligt Bergström och Boréus (2005) 
att människans användning av språk och sättet som världen uppfattas på är sammanvävda. 
Detta betyder att när någon talar om något, avslöjar detta saker om hur personen uppfattar 
världen.  
De analyser av ordval och syntax som används i Bergström och Boréus (2005) har sitt 
ursprung i den kritiska lingvistiken vilken syftar till att blottlägga maktförhållanden samt 
utöva samhällskritik genom att använda textanalys. Den kritiska lingvistiken är en typ av 
diskursanalys vars uppgift beskrivs i Fowler (1991, s. 67):  

Critical linguistics seeks, by studying the minute details of linguistic structure in the light of the 
social and historical situation of the text, to display to consciousness the patterns of belief and value 
which are encoded in the language – and which are below the threshold of notice for anyone who 
accepts the discourse as ’natural’.  

Inom kritisk lingvistik är det alltså centralt att arbeta med hur texten relaterar till kontexten.  
Detta innebär dels till situationskontexten vilken inbegriper målen med den aktuella 
aktiviteten i klassrummet, verktygen som används och vilka de aktuella deltagarna är samt till 
den kulturella kontexten vilken inbegriper vidare mål för aktiviteten, deltagarnas värderingar 
samt gemensamma sätt som deltagarna organiserar de aktuella koncepten på (Morgan, 2006).  

Den lingvistiska textanalys som används i detta arbete beskrivs i Bergström och Boréus 
(2005) och bygger till stor del på Fowler (1991) och dennes kritiska lingvistik. Fowlers (1991) 
lingvistiska analysramverk är utvecklat utifrån Hallidays (1985) funktionella lingvistik vilken 
innehåller en modell för utforskning av kopplingarna mellan sociala värderingar och 
lingvistiska strukturer.  
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Flera exempel används i detta arbete från Fowler (1991) för att peka på några förenklingar i 
analysmodellen som gjorts av Bergström och Boréus (2005). Det lingvistiska 
textanalysverktyget som använts i detta arbete har främst använts för att kategorisera 
datamaterialet samt för att synliggöra de stora dragen i maktfördelningen i de olika 
lärandesituationerna i matematik. Analysverktyget för att synliggöra elevernas uppnående av 
agens beskrivs detaljerat senare i detta avsnitt.  
Nedan följer en genomgång av de viktiga beståndsdelarna i ett kategoriseringsförfarande inom 
lingvistisk textanalys.  

4.2.1 Transitivitet 

Inom den kritiska lingvistikens analys av syntax, det vill säga hur meningarna i språket är 
konstruerade, är idén att analysen avslöjar ideologiska ställningstaganden då deltagarna 
beskriver skeenden, till exempel i form av händelser, eller i form av handlingar. Detta handlar 
om vilket perspektiv en person använder för att beskriva skeenden och vidare hur detta 
relaterar till större ideologiska uppfattningar vilka inte lika lätt upptäcks genom att endast 
analysera textens explicita innehåll. Fowler (1991, s. 71) förklarar styrkan med 
transitivitetsanalys hos en text, det vill säga perspektivanvändningen när en person beskriver 
ett skeende och hur syntax kan användas för att synliggöra detta:  

And transitivity has the facility to analyse the same event in different ways, /…/ Since transitivity 
makes options available, we are always suppressing some possibilities, so the choice we make – 
better, the choice made by the discourse – indicates our point of view, is ideologically significant.   

Fowler (1991) beskriver begreppet transitivitet som en del av textens ideationella funktion 
vilket relaterar till hur sakfrågan, innehållet behandlas av deltagarna. Detta kan även handla 
om sakfrågor och processer i ett större avseende alltså diskursen för den miljön som 
deltagarna är engagerade i. Fowler (1991) analyserar tidningsrubriker för att identifiera de tre 
grundläggande beståndsdelar inom transitivitet vilka benämns processer7, deltagare och 
omständigheter. Eleverna använde inte metaforer i någon utsträckning under intervjuerna 
varvid metaforer inte behandlas i analysen av datamaterialet.  
 

 
Tabell 1 beskriver en modell för analys som kan användas för att beskriva skeenden och hur dessa 

skeenden kan indelas i olika processer, vilka deltagare som förekommer i dessa processer samt under 

vilka omständigheter. Modellen beskrivs i Bergström och Boréus (2005, s. 283).  

4.2.2 Processer 

De förekommande processerna i en text kan enligt Bergström och Boréus (2005, s. 282) grovt 
indelas i handlingar eller händelser där en ”handling är något som utförs avsiktligt av någon, 
                                                        
7 I sin översättning av Fowler (1991) har Bergström och Boréus (2005) använt de svenska termer som 

brukas av Hellspong och Ledin (1997). Följaktligen benämns predicates med det svenska ordet 
processer.  
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normalt en människa, och står under dennes kontroll”, medan en ”händelse är en förändring i 
världen som inträffar utan att någon har handlat medvetet och som inte står under någons 
kontroll”.  

För att förklara dessa processer använder Fowler (1991) autentiska formuleringar från 
tidningsartiklar. Fowler (1991, s. 73) presenterar ett urval av termer från Halliday (1995) för 
att ytterligare förfina kategoriseringen av dessa processer:  

Types of predicate include actions /…/ where the action has an effect on some other participant 
(classic ‘transatives’), or the ‘intransative’ /…/ where no other participant is involved: 

(8) Through a porthole they will watch the crew of the sinking ship struggling in the oily 
water.    (Guardian, 30 June 1986) 

Actions are under control of agents: ‘struggling’ is a deliberate activity. ‘Sinking’ in (8), however, is 
clearly neither deliberate nor controlled, and such verbs are better simply called processes. Both 
actions and processes relate to changes in the world: movement, construction, destruction etc. There 
are also verbs, and, more often, adjectives, which imply no change or development; we call these 
states.  

Exemplet ovan visar att Bergström och Boréus (2005) förenklat sin textanalysmodell något då 
de endast använder begreppen handlingar och händelser för att beskriva processer. Jag ser en 
styrka i att så som Bergström och Boréus (2005) analysera data utifrån en modell i matrisform 
eftersom detta kategoriseringsförfarande blir mer överblickbart och lättarbetat. Den som vill 
ha fler exempel på hur denna kategorisering går till kan vända sig till Fowler (1991).  

Processerna kan i sin tur vara materiella (fysiska), verbala och mentala där de materiella 
enligt Fowler (1991, s. 74) kan belysas med hjälp av ingressen:”(10) ROAST Welsh lambs 
was given the chop by the Government yesterday because more than two million of the 
animals are radioactive.” Dessa fysiska processer är alltså yttre och förnimbara, i detta 
exempel krävs i och för sig att det finns en Geigermätare tillgänglig.  
De processer, vilka kan kategoriseras som verbala, kan enligt Fowler (1991, s. 74) 
exemplifieras med hjälp av rubriken:”(16) Three appeal judges ruled [verbal action] yesterday 
that the men were not party to a conspiracy.” Dessa verbala processer är assosicerade med 
uttryck och tal och kommer till uttryck med hjälp av verb.  

Slutligen kan de mentala processerna enligt Fowler (1991, s. 74) förklaras utifrån exemplet: 
“(13) I dream [mental process] of Hollywood and beeing a great actress.” Mentala processer 
kan även vara handlingar såväl som händelser där en mental handling kan vara till exempel att 
planera något medan en mental händelse kan vara som i exemplet ovan att till exempel 
drömma om något eller att få en idé.    
  

4.2.3 Deltagare 

Inom Fowlers (1991) textanalysmodell behövs även olika terminologier för de roller 
deltagarna tilldelas inom den transitiva strukturen hos uttalanden. Fowler (1991, s. 75) talar 
om agenter som: “The doer of an action is termed agent”, det vill säga en agent är någon som 
utför en handling. Gällande de deltagare som påverkas av denna handling fortsätter Fowler 
(1991, s. 75):  

A number of distinctions need to be drawn for those people and objects that have things done to 
them, or happen to them, called, as a group, affected participants. The most neutral is object, where 
someone or something is affected in a material way by an action or process, and is considered as a 
physical entity 
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Bergström och Boréus (2005) använder begreppen mottagare för att beskriva de mänskliga 
deltagarna vilka påverkas av en handling medan begreppet objekt används för att beskriva de 
icke mänskliga deltagarna vilka påverkas av denna handling.  

4.2.4 Omständigheter 

Den sista grundpelaren inom transitivitet utgörs av omständigheter vilka kan indelas i tid och 
plats. Fowler (1991, s. 76) förklarar även detta genom ett exempel hämtat från en tidning: 
”(28) (=(6)) A TOP police marksman shot a five-year-old boy through the heart [place] from 
nine-inch range [place] in a dawn raid [time] on his home [place] a jury was told yesterday 
[time]. “. Dessa omständigheter är helt enkelt uttryck som indikerar tid och plats för denna 
händelse.  

4.2.5 Transformationer 

Den grundläggande idén inom den kritiska lingvistiska syntaxanalysen är enligt Bergström 
och Boréus (2005) att jämföra textens syntax mot alternativa sätt att skildra skeenden på. Här 
kommer begreppet transformation in vilket innebär att olika sätt att uttrycka skeenden på kan 
fördunkla vem som sägs vara ansvarig för olika processer som beskrivs i texten. Det blir 
centralt att försöka reda ut de ideologiska ställningstaganden som kan ligga bakom dessa 
transformationer. Vidare skriver Bergström och Boréus (2005, s. 290):  

Ideologiska budskap i texter kan över huvud taget bara förstås i relation till föreställningar utanför 
texterna och i jämförelse med andra möjliga sätt att se världen. Vad en analys av detta slag kan göra 
är att lyfta fram det mindre uttalade, det mer underförstådda, i texter.    

Det blir alltså viktigt att relatera texternas betydelse till deras kontext, i vilken de är 
producerade för att få syn på sådant som deltagarna inte explicit artikulerar. Ett exempel på 
detta i datamaterialet är elevernas sätt att beskriva hur det vanligtvis ser ut på en 
matematiklektion. Samtliga elever beskriver att lektionen brukar börja med att de har 
genomgång, när det uteslutande handlar om att det är läraren Linda som håller i denna 
genomgång. Anledningarna till varför eleverna uttrycker sig på detta sätt utreds inte vidare i 
arbetet. Om dataanalysen däremot hade genomförts utifrån en kritisk lingvistisk textanalys 
eller en diskursanalys hade elevernas ställningstagande varit högst relevanta att undersöka 
vidare.  

4.2.6 Validitets- och reliabilitetsfrågor 

Inom kvalitativ forskning brukar reliabilitet indelas i extern och intern reliabilitet. Den externa 
reliabiliteten betecknar enligt Bryman (2011) frågor vilka är associerade med huruvida en 
undersökning kan upprepas. Givetvis är det omöjligt att låsa de sociala förhållanden som 
råder då en undersökning genomförs. Ett sätt att angripa denna problematik är att andra 
forskare som vill återupprepa en liknande studie antar en liknande roll som forskaren hade i 
den ursprungliga studien.  

Den interna reliabiliteten behandlar frågor om hur forskare ska tolka insamlade data. Ett 
problem i denna undersökning är att studien genomförts av en ensam forskare. Studien har 
utförts tillsammans med en lärare och elever men dessa hade inte alls samma teoretiska 
bakgrund i studien. Om en liknande studie ska genomföras ser jag en stor fördel med att vara 
minst två forskare som kan diskutera hur insamlade data ska tolkas, med bakgrund av det 
teoretiska ramverket. Detta problem lyfter även Bergström och Boréus (2005) fram i sin 
diskussion kring intersubjektivitetsproblematiken i en lingvistisk textanalys av ett 
datamaterial vilket handlar om hur forskaren tolkar sina data, det vill säga vad syntaxanalysen 
av en text faktiskt betyder.  
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4.3 Kategorisering av data 
I detta avsnitt beskrivs hur kategoriseringsförfarandet har utförts. För att tydliggöra detta 
förekommer flera exempel på elevcitat från djupintervjuerna samt hur dessa citat har 
kategoriserats enligt de tre grundpelarna inom lingvistisk textanalys: processer, deltagare 
samt omständigheter. I vissa fall har det varit svårt att utföra denna kategorisering, därför lyfts 
sådana svårbedömda exempel.  

Inledningsvis sorterades data från djupintervjuerna genom en färgkodning av Lindas och 
elevernas uttalanden för att möjliggöra en uppdelning av citaten vilka kan relateras till de 
olika lärandesituationerna vilka var vanliga lektioner i matematik, när eleverna arbetar med 
matematiken i ämnesintegrerade projekt samt när IKT används som ett pedagogiskt verktyg. 
Vid kategoriseringen av data förekom svårigheter att avgöra om till exempel handlingar är 
fysiska eller verbala samt om dessa handlingar påverkar andra deltagare. Fokus har legat på 
de stora framträdande trenderna vad gäller handlingar, deltagare och omständigheter i mitt 
datamaterial vilket kommande avsnitt ger flera exempel på.  

4.3.1 Processer under traditionella lektioner 

I djupintervjuerna lades först fokus på hur eleverna uppfattade att det vanligtvis brukade se ut 
på en matematiklektion. I dessa elevcitat har vissa ord kursiverats för att markera dessa 
processer. Därefter följer en förklaring hur dessa processer har kategoriserats.  

Elev A beskriver: “Linda brukar skriva upp på tavlan… brukar gå igenom ingående.” Detta är 
exempel på processer som är fysiska (skriva upp) samt verbala handlingar (gå igenom) vilka 
påverkar andra deltagare.  
Elev B förklarar: “Linda går igenom det väldigt bra, och sedan så studerar vi de mattetal som 
verkar vara mest relevant för det som vi har lärt oss. Linda skriver upp tal i ett delbart 
dokument.” Elev B uttrycker att de studerar och här är det svårt att avgöra om denna handling 
är en verbal process (att de studerar tillsammans med andra med inslag av diskussion) eller 
om det handlar om en mental process. Med stöd i observationer och samtal med Linda har 
dessa processer kategoriserats som verbala handlingar som påverkar andra deltagare eftersom 
eleverna i stor utsträckning diskuterar tillsammans när de löser uppgifter i matematik. När 
elev B nämner att läraren skriver upp tal i ett delbart dokument avser eleven det GoogleDocs-
dokument som Linda använde som ett planeringsdokument där rekommenderade uppgifter 
valdes ut till de olika avsnitten i Ma1c-kursen.   

Elev C uttrycker sig på följande sätt: ”Vi brukar börja med genomgång där hon förklarar nya 
begrepp och nya mattetänk när vi jobbar med detta nya. Sedan efter det brukar vi få jobba 
självständigt i matteboken, och det har också hänt att vi har gjort lite praktiska arbeten.”. Då 
elev C använder verbet förklarar handlar detta om en verbal handling vilken påverkar de 
andra deltagarna (eleverna). Elev C uttrycker sedan att de jobbar självständigt i matteboken 
och denna handling har kategoriserats som en fysisk handling (eleven skriver matematik med 
papper och penna) vilken inte påverkar andra deltagare. Elev C utvecklar detta i uttalandet: “ 
Oftast är det bara att man sitter och räknar matte i boken, och det lär man sig ju av men inte 
lika mycket som när man verkligen går ut och får känna hur det är att använda det på riktigt.”  
När elev C talar om att de har gjort praktiska arbeten samt att använda matematiken på riktigt 
har dessa uttalanden kategoriserats till fysiska handlingar vilka påverkar andra deltagare.  
Elev D ger också sin bild av hur det ser ut på mattelektionerna: “Oftast så har Linda en 
genomgång i början. Sedan tar hon fram planeringen och berättar vilka tal vi ska jobba med, 
sedan jobbar vi i boken. Det är så det oftast brukar se ut.” 
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Praktiska inslag i matematikundervisningen är något som ibland förekommer. Det som 
eleverna då lyfter fram är ett praktiskt moment vilket genomfördes under geometriavsnittet då 
eleverna i grupper uppskattade skolbyggnadens höjd med hjälp av trigonometriska 
beräkningar. Elev C berättar om detta:  

Det har också hänt att vi har gjort lite praktiska arbeten. /…/ Vi gick ut och mätte skolans höjd med 
trigonometri. Det var väldigt roligt! Man får liksom testa på matte praktiskt. Oftast är det bara att 
man sitter och räknar matte i boken, och det lär man sig ju av men inte lika mycket som när man 
verkligen går ut och får känna hur det är att använda det på riktigt. 

Läraren Linda förklarar också hur det brukar se ut på en matematiklektion:  
För det allra mesta brukar det vara så att jag har genomgångar, du har ju sett andra exempel också 
men för det mesta brukar det vara så att jag har ganska långa genomgångar, sedan kanske jag delar ut 
en uppgift som eleverna får tänka lite kring tillsammans, så kollar vi på den på tavlan sedan får de 
jobba på egen hand. 

4.3.2 Deltagare under traditionella lektioner 

Transitivitetens andra hörnsten, deltagare, är förknippat med vem som sägs utföra dessa 
processer samt om dessa deltagare sägs utföra något (agenter) eller om de är deltagare som 
påverkas av processer. Dessa deltagare kan i sin tur delas in i mänskliga mottagare eller icke 
mänskliga mottagare vilka då benämns objekt. I exemplen nedan har deltagare kursiverats.  
Exempel på agenter från elevernas berättelser kan åskådliggöras med elev As uttalande: 
“Linda brukar skriva upp på tavlan” samt “ Linda brukar säga till oss liksom”.  
I vissa fall har det varit svårt med kategorisering av vem som sägs vara agent. Detta kan 
tydliggöras med elev As uttalande:” Vi brukar börja med att sätta igång direkt med 
genomgång.”. När eleven nämner att de direkt brukar sätta igång med genomgång är det svårt 
att avgöra vilken deltagare som avses. Senare i elev As uttalanden framgår det att det är Linda 
som håller i denna genomgång. Inom lingvistisk textanalys kallas detta transformationer 
vilket diskuterats tidigare. 
 
Elev A förklarar vidare: ”Sedan brukar vi få jobba med uppgifter.” I detta fall skulle en möjlig 
kategorisering vara att eleven anses vara agent i denna situation, när eleverna arbetar med 
uppgifter. Ett alternativ till detta skulle vara att anse att läraren är den som har valt ut dessa 
uppgifter och att eleverna får tillåtelse att arbeta med uppgifterna, det vill säga att läraren är 
agenten och eleven är den som påverkas. Detta är det enda fallet där jag har haft svårt att 
avgöra deltagarens roll i processen och i detta fall har jag helt enkelt valt att inte tagit med 
detta i analysen. Detta är endast ett av många exempel på elevuttalanden så i analysens helhet 
spelar detta en mycket liten roll.  

4.3.3 Omständigheter under traditionella lektioner 

Den sista beståndsdelen inom transitivitet består av omständigheter, vilka kan indelas i tid 
samt plats. Dessa omständigheter har kursiverats i elevexemplen nedan.  
Elev D berättar hur det brukar se ut på en mattelektion: “Oftast så har Linda en genomgång i 
början av lektionen.” I detta uttalande refererar eleven dels till omständigheten tid (i början, 
inledningsvis) och platsen (lektionen, det vill säga i detta fall klassrummet).  

Elev C beskriver ett exempel på en aktivitet där eleverna arbetade praktiskt med trigonometri 
utanför skolan: ”… det har också hänt att vi har gjort lite praktiska arbeten… Vi gick ut och 
mätte något med trigonometri…” 
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4.3.4 Processer matematik i ämnesintegrerade projekt 

I kategoriseringen av djupintervjuerna lades sedan fokus på hur eleverna och Linda beskrev 
processer i de två ämnesintegrerade projekt där matematik ingick. Eleverna ger då flera 
exempel på handlingar vilka påverkar andra deltagare. Elev B förklarar: “ När vi jobbade i ut i 
skogen så var det en samarbetsuppgift”. Vidare beskriver Linda vad eleverna gjorde i 
projektet Ut i skogen: “Eleverna var ut i skogen och mätte pH-värde …” och även handlingar 
som utfördes under projektet Glokalt: “Den större uppgiften i projektet var statistik där vi tog 
in innehåll från Ma2c eftersom statistiken passar bra i samband med denna 
konsumentundersökning där de går ut på stan och frågar, vilken inställning, vilka kunskaper 
har konsumenter kring denna vara?” I det sista uttalandet från Linda kategoriseras går ut till 
en fysisk handling och frågar till en verbal handling.  

4.3.5 Deltagare matematik i ämnesintegrerade projekt 

Då eleverna och Linda beskriver projekten där matematik ingick beskrivs eleverna 
uteslutande som agenter i dessa situationer. Elev D förklarar: “Tidigare i ut i skogen gjorde vi 
en graf tillsammans i gruppen över hur pH-värdet har förändrats i Sandasjön”. Läraren Linda 
beskriver: “Eleverna jämförde sedan sitt resultat med KPI /…/ konsumentundersökning där de 
går ut på stan och frågar”.  

4.3.6 Omständigheter matematik i ämnesintegrerade projekt 

Elev D förklarar: “Tidigare i ut i skogen gjorde vi en graf tillsammans i gruppen över hur pH-
värdet har förändrats i Sandasjön.” I detta exempel beskriver tidigare omständigheten tid och 
Sandasjön platsen.  

4.3.7 Processer då IKT används som ett pedagogiskt verktyg 

Färgkodningen av datamaterialet innebär även att leta efter elevcitat vilka kan relateras till när 
IKT används som ett pedagogiskt verktyg i matematik. Här är avsikten att kategorisera 
elevuttalanden där eleverna i större utsträckning använder sina datorer som ett verktyg i 
matematikundervisningen och då detta var något som uppmuntrats av mig och Linda. Detta 
behöver inte relatera till en situation i klassrummet utan kan även innebära en situation där 
eleverna förbereder sig inför ett prov hemma med datorn som hjälpmedel genom att 
kommunicera med varandra.  

Detta förklarar elev C: ”Det tycker jag är väldigt effektivt att folk vill dela med sig av sina 
lösningar och av sina tankar, och det fungerar väldigt bra. För då kan man, om jag har en 
fråga, så kan någon lösa det på ett papper och sedan ta ett foto och sedan publicera detta foto, 
och då kan man få hjälp med hur man ska tänka.” Elev C förklarar i detta citat hur elevens 
mentala processer stödjs av de fysiska handlingar, vilka påverkar de andra deltagarna, som 
Facebookgruppens diskussioner inbjuder till. I exemplet ovan hade jag vissa svårigheter att 
kategorisera processen när eleven lägger upp svaret på frågor. Jag ser detta (den 
kommunikation som utförs på sociala medier) som en verbal handling som påverkar andra 
deltagare.  
På frågan om eleven skulle kunna beskriva situationen när eleverna kommenterade 
GoogleDocs-dokumentet med uppgifter inför ett prov i matematik svarade elev B: ”Jag tyckte 
att den var jätteproduktiv, jag lärde mig mycket mer av den. För möjligheten att kunna 
kommentera (verbal handling) gav fler tankar (mental process) hos mig, även hos andra 
elever, ja så kan man också räkna ut (fysik handling) det, jag tycker att det är ett jättebra sätt 
att plugga.”  
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Fowlers (1991) lingvistiska textanalysmodell lämpar sig väl för att analysera transitivitet hos 
en text i till exempel en tidning. Kategoriseringsproceduren har varit problematisk gällande att 
avgöra huruvida de processer som eleverna beskriver gällande IKT-användning ska 
kategoriseras som fysiska eller verbala. Ett exempel på detta är när en elev löser en uppgift i 
sitt block (fysisk handling) för att sedan publicera denna lösning på klassens Facebook-sida. I 
detta fall råder en osäkerhet hur handlingen publicera ska kategoriseras, som en fysisk eller en 
verbal handling. I kategoriseringsförfarandet har en process så som att publicera en uträkning 
kategoriserats på samma sätt som om eleven hade uttalat detta i klassrummet. Denna 
distinktion torde inte vara avgörande för datakategoriseringen.  

4.3.8 Deltagare då IKT används som ett pedagogiskt verktyg 

Elev A förklarar vem som får saker och ting att hända i situationen när eleverna använder 
GoogleDocs eller Facebook: “Det brukar vara de som är riktigt duktiga på matte, faktiskt de 
som har löst uppgifterna som berättar: Så här är det. När vi andra sitter och spekulerar och får 
fram konstiga svar som är olika.” 
 
Även elev B beskriver deltagarna i denna situation på ett liknande sätt:  
 

Vi får inget facit till detta, det kan vara svårt att få ut svaret och då frågar man sin klass, jag har 
jättesvårt med detta, kan ni hjälpa mig? Om man inte förstår via chatten så kan de skicka en bild på 
deras uträkningar så att man ska förstå det lättare. Då kanske man lär sig att kommunicera matte. 

Elev D beskriver: ”Oftast är det kanske fyra stycken som kommenterar sedan har man kommit 
fram till det rätta svaret, och då finns det inte så mycket mer att skriva.” 
  

4.3.9 Omständigheter då IKT används som ett pedagogiskt verktyg 

Elev A förklarar: “Alla går ju in på Facebook varje dag. Det är ett lättare sätt att ta sig dit.” I 
detta elevcitat kategoriseras Facebook till plats och varje dag till tid.  

4.6 Analysmetoder 
Det kategoriseringsförfarande som beskrivs i förra avsnittet inleddes med att kategorisera 
elevernas uttalande från olika lärandesituationer i matematik. Detta i syfte att kvantifiera 
elevernas beskrivningar av handlingar, händelser, agenter, mottagare samt omständigheter.  

Utifrån lingvistisk textanalys blir därefter utmaningen att analysera om till exempel ett 
skeende beskrivs som en handling eller en händelse samt att analysera om denna information 
medför att olika deltagare kan ges ansvar för de olika skeenden vilka beskrivs av eleverna 
samt vilka konsekvenser detta kan leda till (Bergström och Boréus, 2005).  

I detta arbete har den lingvistiska textanalysen efter Fowler (1991) använts som ett 
grovmaskigt analysverktyg för att först få syn på om till exempel ett skeende beskrivs i termer 
av handling eller händelse samt hur olika deltagare kan ges ansvar för detta skeende. Detta 
handlar i stora drag om vem som distribueras makten i den aktuella kontexten. För att sedan 
synliggöra elevernas uppnående av agens i relation till de olika kontexterna beskrivs ett 
analysverktyg vilket innebär studier av elevernas val av verb i relation till den aktuella 
kontexten. Detta analysverktyg beskrivs under avsnittet kriterier för att synliggöra agens.   
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4.6.1 Maktfördelning i studiens bakgrund 

Inom studien har kategoriseringsförfarandet varit till stor hjälp för att synliggöra de stora 
trenderna i datamaterialet gällande maktfördelningen inom de olika lärandesituationerna. Ett 
exempel på detta är lärandesituationen då matematikundervisning sker på traditionellt vis. 
Linda har vanligtvis först en genomgång och eleverna arbetar sedan med uppgifter i sina 
böcker. När eleverna beskriver handlingar i denna situation utförs dessa handlingar i stor 
utsträckning av läraren Linda. Detta gäller även för agenter och mottagare då 
matematikundervisningen sker på traditionellt sätt i klassrummet. Den som tillskrivs ansvaret 
för handlingarna är läraren Linda och eleverna tillskriver sig själva rollen som mottagare. 
Detta innebär att Linda i denna lärandesituation fördelas makten i klassrummet.  
Maktfördelning i de olika lärandesituationerna behandlas översiktligt utifrån Christensen et al. 
(2008) vilka talar om maktfördelning i termer av elevernas möjligheter att påverka samt 
makt utifrån graden av inkludering. Detta synsätt innebär att makt förstås som något vilket 
hela tiden är i rörelse, är förankrat i sociala interaktioner samt något som distribueras och inte 
innehas av deltagarna i sociala sammanhang. Även Skovsmose (2001) ser demokratiska 
arbetsformer i undervisningen som något som påverkar maktfördelning i klassrummet. 
Studien syftar inte huvudsakligen till att explicit synliggöra maktfördelningen inom de olika 
lärandesituationerna i matematik. Makt fördelas genom diskurser och dessa verkar hela tiden i 
bakgrunden och har sedan betydelse för elevers uppnående av agens. En studie med 
tyngdpunkt på maktfördelning inom de olika lärandesituationerna i matematik skulle kunna ta 
avstamp i Valeros (2004) definition av makt, så som en relationell kapacitet vilken används av 
människor i ett socialt sammanhang för att positionera sig själva.  
Positionering är enligt Skog och Andersson (2013) ett centralt begrepp inom det 
sociopolitiska teoretiska perspektivet inom matematikämnets didaktik vilket används för att 
kunna påvisa hur maktrelationer påverkar diskurser men även hur olika individer positionerar 
sig som en konsekvens av dessa diskurser. Positionering ses även som ett dynamiskt, 
föränderligt koncept vilket enligt Andersson (2011) medför att det en person gör för att 
positionera sig förändras beroende på den aktuella kontexten. Skog och Andersson (2013) 
anser att elevers diskursiva positionering kan avslöja elevers uppnående av makt inom 
diskursen och deras metod bygger på Wagner och Herbel-Eisenmann (2009) vilken 
undersöker den dynamiska naturen hos positionering.  

Detta arbete syftar huvudsakligen till att utreda elevernas uppnående av agens i relation till de 
olika lärandesituationerna och elevernas positionering inom den aktuella diskursen har inte 
studerats då valet av analysmetod fallit på lingvistisk textanalys. Om videoinspelning varit en 
del av studiens datainsamling hade elevernas positionering inom den diskursiva praktiken 
varit en användbar analysmetod för att synliggöra maktfördelningarna i de olika 
lärandesituationerna.  

4.6.2 Kriterier för synliggörandet av agens 

I flertalet studier studeras agens med hjälp av diskursanalys. Språkets betydelse och 
framförallt vad deltagarna gör med språket tilldelas då en central roll. Utifrån ett 
diskursanalytiskt teoretiskt perspektiv beskriver de Freitas och Zolkower (2009) hur modalitet 
och studier av pronomen kan användas för att studera i vilken utsträckning elever bjuds in att 
delta i en undervisningssituation. Hur detta hänger samman med agens förklarar de Freitas 
och Zolkower (2009, s. 200): “This speaks directly to issues of agency in mathematical 
discourse, and reveal the complex relationship between language use and subjectivity”. Även 
Wagner (2007) har ur ett diskursanalytiskt perspektiv relaterat agensbegreppet till diskursiv 
praktik och undersökt vem som har kontroll över hur matematik utförs och uttrycks i 
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klassrummet. Både de Freitas och Zolkower (2009) samt Wagner (2007) använder modalitet 
samt personliga pronomen som markörer för uppnående av agens hos elever. Eftersom jag i 
denna studie inte har analyserat mitt datamaterial utifrån diskursanalys har jag inte lagt någon 
större vikt vid relationerna mellan deltagarna och således inte studerat elevernas användning 
av pronomen.  

För att synliggöra elevernas uppnående av agens i relation till de olika kontexterna studerades 
användningen av verb i elevernas uttalanden vilka tillsammans med de övriga 
språksträckorna, samt i relation till kontexten:  

1. signalerar kvalitet hos elevernas engagemang och som indikerar  

2. i vilken grad eleverna har kontroll över hur de reagerar i de olika 
lärandesituationerna.  

Denna idé liknar Skog och Anderssons (2013) metod att studera studenters användning av 
verb som ett sätt för att få syn på maktrelationer genom att studera studenternas positionering 
inom den diskursiva praktiken.  
I följande två elevcitat, har verben fetstilats. Dessa två exempel beskriver hur analysverktyget 
har använts för att synliggöra elevernas uppnående av agens i relation till olika kontexter.  
Elev C beskriver hur de arbetade i projektet Ut i skogen: “Ja, vi sammanställde resultatet 
tillsammans i gruppen, och jag tycker att det är väldigt bra att jobba i grupp, då lär man sig 
av varandra, och då kan man hjälpa varandra och förklara.”. Elev Cs uttalande tolkas som 
att eleven i relation till denna kontext uppnår agens i lärandesituationen då eleverna 
samarbetade i detta ämnesintegrerade projekt. Kvaliteten hos elevens engagemang blir i detta 
uttalande synligt när eleven förklarar att de “sammanställde resultatet tillsammans” då 
engagemanget i detta fall har att göra med hur eleverna hjälper och stöttar varandra, 
samarbetar.  
I detta uttalande har eleverna kontroll över hur de reagerar i lärandesituationen vilket blir 
tydligt då eleven beskriver att de “kan hjälpa varandra och förklara”. Elevens sätt att beskriva 
samarbetet och dess positiva konsekvenser för det fortsatta arbetet och lärandet anser jag vara 
en indikator på att eleven uppnår agens i relation till kontexten då eleverna arbetar med en 
praktisk uppgift. Detta är ett tydligt exempel på hur interaktion med andra påverkar 
uppnående av agens, påverkar kvaliteten hos denna process och även hur detta sedan påverkar 
lärandet.  

Exemplet kan även relateras till kvaliteten hos mänskligt handlande vilket enligt Biesta och 
Tedder (2006) förstås utifrån Hannah Arendts perspektiv att agens inte ses som ett attribut hos 
individen utan är knutet till interaktion med andra och på vilket sätt andra reagerar på oss, på 
våra initiativ. Eleven talar om hur de genom att samarbeta i lärandesituationen kan hjälpa 
varandra och förklara.  
Vidare berättar elev C hur det kan se ut på en traditionell matematiklektion:  

Oftast är det bara att man sitter och räknar matte i boken, och det lär man sig ju av men inte lika 
mycket som när man verkligen går ut och får känna hur det är att använda det (matematiken) på 
riktigt. /…/ Jag tycker att det också är roligt att räkna i boken, jag lär mig mycket av det, men det är 
mycket roligare att jobba praktiskt.”  

I denna situation beskriver elev C hur engagemanget är större då eleverna arbetar praktiskt 
med matematik. Elevens uttalande rymmer alltså en kvalitativ aspekt av engagemanget i 
relation till den aktuellt kontexten. Jag tolkar detta elevuttalande som att eleven uppnår större 
agens i relation till kontexten då eleverna arbetar praktiskt med matematiken än när de lär sig 
matematik genom att räkna i boken.  
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I det senare elevcitatet beskriver elev C att lärande sker vid räkning i boken och att detta är 
roligt men att eleven lär sig mer samt att det är roligare om matematiken används i ett 
sammanhang. I detta elevuttalande använder eleven verben sitter samt räknar för att beskriva 
vad som händer under en traditionell lektion. Dessa verb signalerar mer passivitet än elevens 
val av verb då eleven senare beskriver en praktisk situation utanför klassrummet. Då använder 
eleven istället verben går och använda.  
I mitt analysverktyg måste verben relateras till de övriga språksträckorna i meningarna samt 
sedan även relateras till kontexten i lärandesituationen för att synliggöra uppnående av agens. 
Mina observationer tillsammans med samtal med läraren Linda och eleverna bekräftar att 
samarbete spelar en viktig roll i den praktiska uppgiften då eleverna i grupper uppskattade 
skolbyggnadens höjd med hjälp av trigonometri. Linda förklarar:  
 

Jag gick igenom grunderna och sedan på lektionen efter så fick de med hjälp av gradskiva och 
måttband försöka uppskatta först hur de skulle kunna göra det med de instrumenten som de hade 
och sedan gå ut och göra det… 

I detta fall använder Linda verben uppskatta vilket handlade om att eleverna i grupper 
diskuterade hur de skulle gå till väga, för att sedan gå ut och genomföra mätningarna, där 
verbet göra innebär att eleverna genomför uppgiften genom att hjälpas åt. Detta ställs mot hur 
Linda beskriver hur det brukar se ut på en vanlig lektion: “För det allra mesta brukar det vara 
så att jag har genomgångar /…/ sedan får de jobba på egen hand.”. Verbet har syftar i detta 
fall på att Linda har genomgång vilket innebär att eleverna inte samarbetar utan till största del 
lyssnar. När eleverna sedan jobbar med matematiken i klassrummet diskuterar eleverna 
ibland med bänkgrannen bredvid vilket innebär samarbete. Eleverna har dock inte så stor 
kontroll över hur de reagerar inför denna lärandesituation eftersom när ljudnivån blir hög i 
klassrummet händer det att Linda måste säga till eleverna:  
 

Det blir tyvärr ibland lite högljutt i den klassen, det är inte i alla klasser det blir det men i den klassen 
blir det så under det egna arbetet. Det är svårt för det beror inte bara på att de gör andra saker utan 
många sitter och hjälper varandra och pratar om uppgifterna i boken. De pratar om matten, men är 
man 33 som de är så blir det svårt. Även om de inte medvetet pratar högt så blir det hög ljudnivå, så 
det är både positivt och negativt. De hjälper varandra ganska mycket och det tycker jag är bra, men 
många tror jag tycker det är lite jobbigt när det blir hög ljudnivå. 

Eleverna bedöms i detta exempel uppnå agens i större utsträckning i relation till kontexten när 
de i grupper samarbetar och uppskattar skolbyggnadens höjd än i relation till kontexten när de 
räknar i matteböckerna.   

5. Resultat 
För att kunna besvara forskningsfrågorna presenteras först de kvantitativa fynden från den 
genomförda kategoriseringen av data utifrån lingvistisk textanalys. Detta relateras till 
maktfördelning i de olika lärandesituationerna gällande elevernas möjligheter att påverka 
samt utifrån graden av inkludering. Kategoriseringen följs sedan upp med en genomgång av 
datamaterialet med avsikten att synliggöra elevernas uppnående av agens i relation till de 
olika lärandesituationerna i matematik.  
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5.1 Maktfördelning i de olika kontexterna 
Hur makt fördelas i de olika lärandesituationerna relateras till elevernas möjligheter att 
påverka samt utifrån graden av elevernas inkludering i dessa lärandesituationer.  

5.1.1 Maktfördelning vid traditionella lektioner 

När eleverna beskriver processer vid traditionella lektioner i matematik handlar detta 
uteslutande om handlingar, ingen elev beskriver processer i termer av händelser på lektioner. 
De fysiska handlingar vilka kategoriseras till att inte påverka andra deltagare är att eleverna 
skriver för hand under genomgång, jobbar självständigt i matteboken eller hanterar sin dator 
när de antecknar på denna. Detta beskrivs av elev B: ”När man skriver för hand är det lättare 
och snabbare att skriva x upphöjt till två, än om detta skrivs på datorn”. Elev C beskriver även 
att det kan vara lättare att för hand lägga till egna pilar i det matematiska resonemanget än om 
detta resonemang genomförs genom att skriva på datorn.  

De handlingar vilka kategoriseras till att påverka andra deltagare utförs nästan samtliga av 
läraren Linda. Det handlar om att Linda till exempel skriver på tavlan, förklarar nya begrepp, 
ser till att eleverna arbetar eller tar fram planeringen. I mina samtal med Linda bekräftas 
denna bild, Linda berättar:  

För det allra mesta brukar det vara så att jag har genomgångar, du har ju sett andra exempel också 
men för det mesta brukar det vara så att jag har ganska långa genomgångar, sedan kanske jag delar ut 
en uppgift som eleverna får tänka lite kring tillsammans, sedan tittar vi på den på tavlan sedan får de 
jobba på egen hand.  

Med stöd av observationer och samtal med Linda är detta arbete något som inte genomförs 
utan att påverka andra deltagare. Även elev As uttalande: ”Vi får tänka själva med hennes 
hjälp” skulle kunna kategoriseras till en mental handling vilken inte påverkar de andra 
deltagarna men eleverna diskuterar mycket när de räknar uppgifter vilket Linda också 
beskriver:  

När de jobbar på egen hand kan deras koncentration vara lite varierande, det blir tyvärr ibland lite 
högljutt i den klassen. Det är inte i alla klasser det blir det men i den klassen blir det så under det egna 
arbetet, det är svårt för det beror inte bara på att de gör andra saker utan många sitter och hjälper 
varandra och pratar om uppgifterna i boken, de pratar om matten, men är man 33 som de är så blir det 
svårt. Även om de inte medvetet pratar högt så blir det hög ljudnivå, så det är både positivt och 
negativt, de hjälper varandra ganska mycket och det tycker jag är bra, men många tror jag tycker det 
är lite jobbigt när det blir hög ljudnivå. 

På de vanliga lektionerna i matematik är det uteslutande läraren Linda som av eleverna 
tillskrivs rollen som agent när det handlar om genomgångar. Detta handlar om att Linda 
skriver upp på tavlan, har genomgång, säger till eleverna, berättar, ser till att eleverna arbetar 
eller stöttar. Eleverna tillskriver sig själva som deltagare vilka påverkas, det vill säga 
mottagare till exempel att eleverna lyssnar vid genomgång, får arbeta med uppgifter som 
Linda har valt, blir tillsagda, lyssnar eller tittar på de rekommenderade uppgifterna.  

Några få exempel där eleverna kan tillskrivas rollen av agenter förekommer. Elev C förklarar: 
”Inom trigonometri har vi gjort praktiska arbeten när vi gick ut och mätte skolbyggnadens 
höjd”.  
Elev A ger sin syn på hur det brukar se ut på en lektion och hur det ibland kan vara 
problematiskt att ha en dator på matematiklektionen: ”På vissa lektioner är det en lång 
genomgång och då är det svårt att hålla koncentrationen uppe och att komma ihåg. För det 
mesta brukar jag försöka jobba på bra, efter genomgången. Det är svårt ibland när man har en 
dator. Datorn kan distrahera.” 
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När eleverna sedan beskriver omständigheter handlar detta om tidsmässiga, att lektionen 
inledningsvis börjar med en genomgång. Platser som nämns är framförallt klassrummet men 
även skolgården nämns då eleverna mätte skolbyggnadens höjd med hjälp av måttband och 
trigonometriska beräkningar.  
Läraren Linda beskriver vidare hur det brukar se ut i klassrummet under genomgångarna:  

Jag upplever att eleverna är engagerade under genomgångar och att de efterfrågar genomgångar, jag 
tror och känner att de får ut mycket av genomgångarna, och eftersom det finns mycket material att gå 
igenom så blir det långa genomgångar. Jag har ett kontrollbehov också, så är jag, jag vill gärna gå 
igenom allt (skratt). Jag vill att eleverna ska ha hört det från mig. Det är klart att man skulle kunna 
korta ner och låta eleverna på egen hand eller tillsammans på något sätt jobba med saker som jag inte 
alls har introducerat, men det har jag lite svårt för att släppa. Det är väl därför också som 
genomgångarna blir långa. 

Linda nämner här ett kontrollbehov gällande viktiga moment i kursen och även att eleverna 
efterfrågar genomgångar. Ma1c-kursen beskrivs även av Linda som tidsmässigt pressad med 
mycket centralt innehåll som ska hinnas igenom. Även om eleverna har möjligheter att 
påverka situationer under matematiklektionerna upplever Linda att eleverna i stor 
utsträckning efterfrågar genomgångar. Detta blev tydligt under en lektion som observerades. 
Linda hade planerat en diskussionsuppgift som eleverna skulle lösa tillsammans men eleverna 
efterfrågade istället en genomgång på det aktuella området.   
Elev C förklarar skillnaden mellan att göra uppgifter i matteboken mot när de arbetar praktiskt 
med matematiken: ”Det var väldigt roligt! Man får liksom testa på matte praktiskt. Oftast är 
det bara att man sitter och räknar matte i boken, och det lär man sig ju av men inte lika 
mycket som när man verkligen går ut och får känna hur det är att använda det på riktigt!”. 
Elev C beskriver här en praktisk situation vilken innebär att eleverna inkluderas i 
problemlösningen.  
Under de traditionella lektionerna i matematik har eleverna små möjligheter att påverka 
situationen. Detta handlar delvis om Lindas upplevda tidspress på kursen Ma1c vilket gör 
föreläsningar vanliga. Eleverna bjuds vid vissa tillfällen in att påverka undervisningen men 
väljer bort denna möjlighet. Situationskontexten kan även medföra begränsningar i elevers 
vilja att påverka då det ibland blir hög ljudnivå i de trånga klassrummen vilket gör eleverna 
trötta. Vissa elever anser också att matematik ska bygga på genomgångar följt av 
ensamräkning i boken. I situationen där eleverna mätte skolbyggnadens höjd var graden av 
inkludering större eftersom samarbete uppmuntrades av Linda samt att eleverna fick vara med 
och påverka hur problemet skulle lösas. Maktfördelning i klassrummet blir synligt då elever i 
stor utsträckning beskriver Linda som agent. Makt fördelas därför i låg utsträckning till 
eleverna vid de traditionella lektionerna i matematik förutom i de situationer då praktiska 
inslag förekommer.  

5.1.2 Maktfördelning vid ämnesintegrerade projekt 

I de ämnesintegrerade projekten där matematik ingår beskriver eleverna fysiska processer 
vilka påverkar andra deltagare genom att tala om hur de sammanställer resultat i gruppen, gör 
grafer tillsammans, åker ut i skogen och mäter pH-värde, går ut på stan och intervjuar 
konsumenter samt jämför priser över tid med data från Statistiska Centralbyrån.  

Eleverna skildrar även verbala processer vilka påverkar andra deltagare genom att nämna hur 
de kontrollerar att de andra i gruppen kan det de ska, hur de i projektgrupperna hjälper 
varandra att förklara samt hur de tillsammans ställer upp en matematisk modell för pH-värdet. 
I dessa situationer beskriver eleverna endast hur de utför handlingar, inga exempel på 
händelser förekommer i datamaterialet från intervjuerna.  
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Gällande deltagare i de ämnesintegrerade projekten beskriver eleverna sig själva enbart som 
agenter. Här förklarar elev B: ”När vi jobbade i ut i skogen så var det en samarbetsuppgift” 
och elev C berättar: “Ja, vi sammanställde resultatet tillsammans i gruppen, …”. Även Linda 
beskriver eleverna som agenter i projektet Ut i skogen: “De var ut i skogen och de mätte lite 
olika uppgifter som de hade i biologin, mätte pH-värde, jordfuktighet och olika saker 
beroende på vilken biotop som gruppen hade arbetade med.” 
I de ämnesintegrerade projekten där matematik ingår har eleverna stora möjligheter att 
påverka situationen. Detta handlar dels om elevernas möjligheter att påverka hur de löser 
olika uppgifter i projektet. Projekten har vissa begränsningar kring vad som ska undersökas 
men hur detta genomförs kan eleverna påverka. Eleverna fick till exempel välja hur och var 
de skulle undersöka pH-värdet i sjön samt vilka frågor som ställdes till konsumenter samt 
även hur urvalet skulle ske. Eleverna inkluderas även i redovisningen av projektens resultat. I 
de ämnesintegrerade projekten är graden av inkludering hög eftersom eleverna är med och 
påverkar i stor utsträckning. Detta blir synligt då både eleverna och Linda beskriver eleverna 
som agenter. Eleverna tilldelas makt i stor utsträckning då de arbetar med matematik i de 
ämnesintegrerade projekten.  

5.1.3 Maktfördelning IKT som ett pedagogiskt verktyg 

Vid elevernas skildringar av processer gällande IKT-användningen som ett pedagogiskt 
verktyg är dessa nästan uteslutande handlingar. Detta handlar om elevernas beskrivningar att 
ta ett foto, publicera lösningar samt att kommentera det som andra elever skrivit i Google-
dokumentet eller på Facebook. Eleverna beskriver i mycket stor utsträckning handlingar vilka 
påverkar de andra deltagarna, eleverna. Elev B förklarar hur arbetet med Google-Docs innan 
provet kunde se ut: “Jag tyckte att den var jätteproduktiv, jag lärde mig mycket mer av den. 
För möjligheten att kunna kommentera gav fler tankar hos mig, även hos andra elever, ja så 
kan man också räkna ut det, jag tycker att det är ett jättebra sätt att plugga. ”I datamaterialet 
finns endast ett exempel på en händelse. Elev A beskriver denna händelse vilken inträffar på 
Facebook: ”Det ploppar upp direkt en notifikation när någonting annat händer.” 

I datamaterialet förekommer en mycket tydlig trend gällande agenter då IKT används som ett 
pedagogiskt verktyg. Endast elev D nämner att Linda nyttjar datorn för att lägga upp 
rekommenderade uppgifter. För övrigt är eleverna agenter i dessa uttalanden. Det kan till 
exempel handla om att eleverna lägger upp frågor, postar en bild på uträkningar eller att 
eleverna hjälps åt att komma fram till svaret genom kommentarsfältet i Google-Docs.  
Flertalet elever återkommer till samarbete i elevernas Facebook-grupp, elev C förklarar:  

Det tycker jag är väldigt effektivt att folk vill dela med sig av sina lösningar och av sina tankar, och 
det fungerar väldigt bra. För då kan man, om jag har en fråga, så kan någon lösa det på ett papper och 
sedan ta ett foto och sedan publicera detta foto, och då kan man få hjälp med hur man ska tänka. 

De flesta handlingar som beskrivs av eleverna påverkar de andra deltagarna men några elever 
beskriver handlingar vilka inte påverkar några andra deltagare. Citatet ovan kan beskriva en 
sådan handling, när elev C nämner att “man kan få hjälp med hur man ska tänka”. 
Elev A förklarar vilka av eleverna som gör kommentarer i Google Docs eller på Facebook: 
“Det brukar vara de som är riktigt duktiga på matte, faktiskt de som har löst uppgifterna som 
berättar: Så här är det. När vi andra sitter och spekulerar och får fram konstiga svar som är 
olika”. Elev D beskriver hur dessa kommentarer brukar se ut: “Oftast är det kanske fyra 
stycken som kommenterar sedan har man kommit fram till det rätta svaret, och då finns det 
inte så mycket mer att skriva.”. Linda ser också, till viss del, detta problem i och med att de 
eleverna med de svagaste resultaten i matematik inte varit delaktiga i diskussionen: “Det 
kanske är lite övervikt mot de starkare eleverna men, nej, egentligen inte. Om jag skulle välja 
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de fem svagaste eleverna i klassen så är de ju inte med här. Men det är verkligen inte att det 
bara är de starkaste eleverna.”. 
I lärandesituationen då IKT används som ett pedagogiskt verktyg har eleverna stora 
möjligheter att påverka händelserna. Kommentarsfunktionen i Google Docs innehåller en 
potential att formulera frågor kring matematiska problem eleverna inte förstår. Facebook tar 
detta ett steg längre då eleverna i detta digitala verktyg även kan fota sina uträkningar och 
posta i kommentarsflödet. IKT erbjuder en möjlighet för eleverna att kommentera och hjälpa 
varandra, även utanför skoltid. Graden av inkludering är stor då eleverna samarbetar med 
rapporten de skriver tillsammans i projektet ”Ut i skogen”. Denna uppgift ingår i projektet och 
eleverna behöver samarbeta för att resultatet av denna rapport ska bli bra då uppgiften är 
komplex och svår att lösa på egen hand. Situationen då eleverna arbetar med IKT som ett 
pedagogiskt verktyg kan innebära en situation vilken fördelar makten till eleverna. Detta blir 
synligt då eleverna beskriver potentialer att agera i denna situation. Vissa elever väljer sedan 
att agera i denna situation, nämligen de som vågar göra kommentarer i dessa forum så som 
Facebook och Google Docs.  

5.2 Agens i de olika kontexterna 
Elevernas uppnående av agens i de olika lärandesituationerna i matematik relateras först till 
elevernas avvändande av verb vilket tillsammans med de övriga språksträckorna, samt i 
relation till kontexten, signalerar kvalitet hos elevernas engagemang. Därefter relateras detta 
till i vilken grad eleverna har kontroll över hur de reagerar i de olika lärandesituationerna.  

5.2.1 Agens vid traditionella lektioner 

I elevernas berättelser förekommer flera exempel vilka kan relateras till kvaliteten på 
elevernas engagemang. Elev A beskriver:  
 

Jag brukar försöka lyssna uppriktigt och på riktigt förstå vad Linda berättar. På vissa lektioner är det 
en lång genomgång och då är det svårt att hålla koncentrationen uppe och att komma ihåg. För det 
mesta brukar jag försöka jobba på bra, efter genomgången. Det är svårt ibland när man har en dator. 
Datorn kan distrahera. 

I detta uttalande förklarar elev A hur det krävs ett uppbådande av engagemang, speciellt under 
långa genomgångar samt hur datorn kan störa koncentrationen. Vidare skildrar elev A hur det 
ibland på lektioner förekommer situationer då det varit svårt med engagemanget att räkna 
uppgifter i boken: ”Linda brukar säga till oss liksom. Det har varit lektioner när man inte 
jobbat så mycket men oftast känner man att eftersom det inte finns så många uppgifter i 
boken så vill man klara av dessa under lektionen. Inte som en tävling…”. Elev A beskriver 
här hur läraren ibland styr upp klassen när de ägnar sig åt andra saker och använder sig sedan 
av verbet klara av uppgifter vilket kan relateras till yttre motivation så som att göra läraren 
nöjd genom att bli klar med uppgifter eller till motivation relaterat till betyg. En annan 
möjlighet är att relatera detta till att eleven inte vill jobba med dessa uppgifter hemma. I och 
med att eleven tidigare beskriver att det finns lektioner där produktiviteten inte varit stor 
innebär troligen elevens användning av verbet klara av en syn på uppgifterna som något 
nödvändigt ont, alltså något som inte signalerar en kvalitet på engagemang.  
 
Hur engagemanget kan skilja sig åt under olika lektionsaktiviteter förklarar sedan elev C: 
”Oftast är det bara att man sitter och räknar matte i boken, och det lär man sig ju av men 
inte lika mycket som när man verkligen går ut och får känna hur det är att använda det på 
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riktigt.” I detta uttalande tillför elev C en normativ aspekt på olika situationer genom att 
beskriva hur lärandet ökar i praktiska situationer.  
 
Även elev D beskriver när engagemanget är som störst:  
 

Jag tror att folk är mest engagerade när man gör praktiska saker. När man gör saker i boken, då blir 
det som att man själv har ansvar för det man ska göra och då kanske man tänker: Jag behöver inte 
göra de här uppgifterna, jag kan gå in på datorn istället. Men när man har en (praktisk) uppgift som 
man måste göra på den lektionen, då gör folk det istället. /…/ Det som oftast gör mig engagerad är 
när jag får förklara för andra, mina kompisar. Jag känner ofta att jag kan uppgifterna som är i 
boken, jag gör de svåraste, sedan har jag inget att göra riktigt.  

I detta uttalande relaterar elev D det största engagemanget till praktiska situationer och 
beskriver vidare hur engagemanget är störst då eleven kan förklara uppgifter för sina 
kompisar. Elev D nämner även hur engagemanget kan minska då matematiska utmaningar 
saknas. När eleven sedan beskriver alternativet att istället gå in på sin dator är detta något som 
kan relateras till ett motståndsbeteende från elevens sida.    
 
Gällande i vilken grad eleverna har kontroll över situationens utveckling och hur de reagerar i 
lektionssituationerna beskriver elev B: “I klassrummet, jag tror att det är Linda, för hon ser 
till att vi arbetar. Hon ger oss uppgifter som vi ska jobba med hemma, hon ger oss uppgifter 
som vi kan jobba med i gruppen, hon ser till att vi fortsätter att jobba och inte bara slappar.” 
 
Elev C beskriver detta ansvar mer som delat mellan eleverna och läraren:  

 

Jag tycker att alla har ett ansvar för sina egna studier, men självklart är det viktigt att läraren är 
delaktig och stöttande, och hjälper till när det behövs, och styr upp klassen om det blir lite för 
pratigt. Det är inte elevens ansvar, man måste ju ta hand om sig själv också och se till att man gör det 
man ska. 

I båda dessa elevcitat tillskriver eleverna sig själva låg kontroll över hur de reagerar i denna 
lärandesituation då de ibland blir tillsagda av läraren när det blir för pratigt i klassrummet.  
Linda beskriver vem som har kontroll över situationens utveckling på följande vis:  
 

Ja, det är ju jag. Skulle jag säga. Ja. Det är ju sällan som, eller det är ju alltid jag som har tänkt ut hur 
jag vill att lektionen ska bli. Det är ganska sällan som jag tänker: Nu är eleverna på det här humöret 
så jag ändrar mig helt och gör på ett annat sätt, det är sällan. Så för det mesta blir det ungefär som jag 
har tänkt. Sedan är det klart att det är eleverna som gör att det blir en lektion, utan de skulle det så 
klart inte vara en lektion, men någonstans är det ju jag som styr hur den blir. 

Under de traditionella lektionerna i matematik skiljer sig elevernas engagemang mellan olika 
situationer. Även yttre omständigheter, till exempel datorerna, kan påverka kvaliteten på 
elevernas engagemang.  
De traditionella lektionerna skiljer sig också åt i vilken grad eleverna har kontroll över hur de 
reagerar i dessa situationer. Kontrollen kan relateras till Linda som säger till eleverna då hon 
upplever ljudnivån för hög i klassrummet samt till situationer då elever inte kan motstå att 
använda sina datorer. Då de traditionella lektionerna innehåller praktiska inslag påverkar detta 
elevernas möjlighet att kontrollera hur de reagerar. Eleverna tillåts i praktiska situationer 
diskutera i större utsträckning.  
Vid de traditionella lektionerna uppnår eleverna agens i större utsträckning i relation till 
kontexter som innehåller samarbete och praktiska inslag vilket engagerar eleverna än i 
relation till kontexter där eleverna har låg kontroll över hur de reagerar. Elevernas användning 
av verb signalerar mer passivitet i situationen då eleverna arbetar med matematik på 
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traditionellt sätt. Eleverna uppnår agens i större utsträckning i relation till kontexter vilka 
bygger på ett elevaktivt arbetssätt än i relation till kontexter vilka kännetecknas passivitet.  

5.2.2 Agens i ämnesintegrerade projekt 

Elev C berättar hur det brukar se ut i projekten och hur samarbetet påverkar engagemanget: 
“Ja, vi sammanställde resultatet tillsammans i gruppen, och jag tycker att det är väldigt bra 
att jobba i grupp, då lär man sig av varandra, och kan hjälpa varandra och förklara.” Även 
elev Cs uttalande: “Ja, eller jag tycker att det också är roligt att räkna i boken, jag lär mig 
mycket av det, men det är mycket roligare att jobba praktiskt.” kan relateras till ett 
engagemang vilket beskrivs som större i praktiska situationer vilket är vanligt i de 
ämnesintegrerade projekten.  
Läraren Linda ger också exempel på hur eleverna samarbetade i projektet Ut i skogen: “De 
(eleverna) var ut i skogen och mätte tillsammans lite olika uppgifter som de hade i biologin, 
mätte pH-värde, jordfuktighet och olika saker beroende på vilken biotop som gruppen 
arbetade med.”. Vidare förklarar Linda elevernas undersökning i projektet Glokalt:  

Den större uppgiften i projektet var statistiken där vi tog in ifrån Ma2c eftersom statistiken passar bra 
i samband med denna konsumentundersökning där de går ut på stan och frågar, vilken inställning, 
vilka kunskaper konsumenter har kring denna vara? Kring hur den produceras, inte bara kunskap utan 
också inställning, hur viktigt man tycker att det är att varan är rättvisemärkt tex, hur mycket mer är 
man beredd att betala om man vet att denna vara är producerat på ett hållbart sätt, jämfört med en 
vara som inte är producerat på ett hållbart sätt. 

Även detta är ett exempel på hur elevernas samarbete spelar en viktig roll i projektet. Linda 
lyfter dock en betydelsefull insikt då eleverna arbetar i ämnesintegrerade projekt i matematik: 
“Men det är klart att på gruppuppgifter så märker man lite att, på vissa elever, att vissa tycker 
att matematiken är en individuell grej, vissa tycker att denna gruppuppgift inte är så viktigt, 
lite tycker jag att denna inställning har jag sett.” Detta betyder att samtliga elever inte 
nödvändigtvis behöver agera på det sätt läraren har förväntat utan även i denna 
lärandesituation kan eleverna göra motstånd. Anledningen till att vissa elever inte tar den 
politiska dimensionen i de ämnesintegrerade projekten på allvar kan vara uppfattningen att 
matematik är en individuell företeelse vilket också elev B artikulerar: ”Jag tror att jag inte är 
så bra på att samarbeta, i grupp, som i ut i skogen. /…/. Och jag tror att jag studerar bra när 
jag är själv.”  

Gällande i vilken grad eleverna har kontroll över hur de reagerar i lärandesituationen där 
matematik ingår i de ämnesintegrerade projekten förklarar elev B: ”Men oftast när man 
jobbar i grupp så blir det så automatiskt att man kollar till att alla kan vad de ska kunna. /…/ 
När vi jobbade i ut i skogen så var det en samarbetsuppgift.” Även elev D beskriver hur 
eleverna fick resonera kring frågorna om pH-värdet som var kopplat till denna uppgift.  
I de ämnesintegrerade projekten spelar samarbete en viktig roll. Detta samarbete skapar 
engagemang då eleverna upplever samarbete som roligt. Även de praktiska och 
verklighetsanknutna situationerna i projekten gör eleverna engagerade. Projektens utformning 
innebär situationer där eleverna samarbetar med praktiska uppgifter vilket är en kontrast mot 
hur det vanligtvis brukar se ut på de traditionella lektionerna. Dessa situationer behöver 
nödvändigtvis inte engagera samtliga elever. Elever kan göra motstånd mot dessa situationer.  
I de ämnesintegrerade projekten har eleverna även stor kontroll över hur de reagerar inför 
dessa situationer. Elevernas användning av verb vid beskrivningar av projekten signalerar i 
hög utsträckning engagemang och kontroll. Eftersom agens i detta arbete relateras till 
kvaliteten hos elevernas engagemang samt till i vilken utsträckning eleverna har kontroll över 
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hur de reagerar i situationen bedöms eleverna uppnå agens i relation till kontexten där 
matematik ingår i projekt.  

5.2.3 Agens vid arbete med IKT som ett pedagogiskt verktyg 

Elev A förklarar hur det brukar fungera vid arbete med datorn som hjälpmedel i matematiken: 
“Det har hänt några gånger att folk har skrivit på Facebook: Jag kan inte lösa denna fråga, 
kan någon hjälpa mig? Det kan då bli en konversation i kommentarsfältet. Även i Google 
Docs kan man infoga kommentarer. Där brukar det vara mycket diskussioner.”  

Elev D beskriver också hur samarbetet brukar se ut “Det kan vara någon som lägger upp sin 
lösning och frågar om jag har gjort rätt. Eller så kan det vara att någon säger, jag förstår inte 
den här frågan, kan någon förklara? Sedan brukar folk lägga upp sina lösningar eller fota 
sina anteckningar, och så hjälps man åt till att komma fram till det rätta svaret.” 

Situationen innebär dock inte att samtliga elever är engagerade i diskussionen. Elev D 
förklarar: “Oftast är det kanske fyra stycken som kommenterar sedan har man kommit fram 
till det rätta svaret, och då finns det inte så mycket mer att skriva.”. Detta vidareutvecklas av 
elev A: “Det brukar vara de som är riktigt duktiga på matte, faktiskt de som har löst 
uppgifterna som berättar: Så här är det. När vi andra sitter och spekulerar och får fram 
konstiga svar som är olika.” 

Linda ger sin syn på vilka elever i klassen som är engagerade i diskussionerna på sociala 
medier:  

Nej, alltså vi har den starkaste eleven här (elev D) och hen är med på Facebook, kanske lite övervikt 
mot de starkare eleverna men, nej, egentligen inte. Om jag skulle välja de fem svagaste eleverna i 
klassen så är de inte med här. Men det är verkligen inte bara de starkaste eleverna.  

Datamaterialet innehåller flera exempel på samarbete då eleverna arbetar med IKT-verktyg 
men detta gäller inte de svagaste eleverna i klassen. Linda förklarar kring detta:  

Det skulle kunna vara så att det är de starka eleverna som vågar visa upp vad de har gjort. Men 
samtidigt tror jag inte att det är så att svaga elever tycker att det är så jobbigt att fråga om saker. Det 
kan vara så att folk tycker att det är jobbigt att visa att de inte kan och därför inte frågar. Det är 
snarare så att det är folk som är säkrare i sig själva som kanske kan det mesta och bara har en fråga på 
A-nivå och då vågar de fråga om det. De som är på E- och C-nivå vågar inte fråga, visa att de inte 
kan uppgiften. 

De elever som arbetar med IKT som ett pedagogiskt verktyg har oftast stor kontroll inför hur 
de reagerar i denna lärandesituation. Eleverna har stor möjlighet att påverka diskussionen. 
Elev D poängterar i detta sammanhang att det kan vara begränsande att förklara då datorn 
används som ett pedagogiskt verktyg: 

Oftast när jag förklarar för andra så använder jag papper och penna, jag själv har inte varit delaktig i 
FB-diskussionerna, oftast så är det någon annan som förklarar så jag känner inte att jag behöver, men 
jag föredrar nog att förklara ansikte mot ansikte. Jag tycker att det är lättare, för oftast säger folk: 
Vänta nu hänger jag inte med, och då kan man avbryta och få en tydligare förklaring på en punkt.  

Sociala medier kan innebära ett störningsmoment då dessa används i en lärandesituation i 
matematik. Elev D förklarar:  

Det är väldigt lätt på datorn att man samtidigt har andra flikar öppet också, och så går man in på de 
istället. Det gör jag med. Inte så mycket under genomgångarna men när man ska jobba själv. Ofta är 
alla inne på Facebook samtidigt och då blir det som ett lappskickande, att man skriver något om 
lektionen på Facebook-gruppen och alla liksom bara AH… och så börjar folk skratta. Utan att man 
säger någonting på riktigt. 
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Även elev A nämner det störningsmoment som Facebook kan innebära samt vad detta kan 
leda till:  

Det är smidigt med Facebook men om man bara skulle använda detta som lärplattform tror jag inte att 
det skulle fungera. Det är bara att klicka en gång på något, sedan är du iväg på något annat, något 
intressantare. Det ploppar upp direkt en notifikation när någonting annat händer. Jag märker det själv 
på lektionen. Jag öppnar min webbläsare, datorn ligger på bänken, jag öppnar Facebook, även om jag 
verkligen inte vill gå in på FB, det är liksom bara en vana, en rutin. Det är svårt att slita sig och då 
störs koncentrationen och det är jobbigt. 

Även i situationen då eleverna arbetar med IKT som ett pedagogiskt verktyg spelar samarbete 
en viktig roll. Samarbetet kan öka elevernas engagemang men samtidigt beskriver en av 
eleverna (elev D) engagemanget som större i situationen då IKT-verktyg inte används. 
Situationen då IKT används erbjuder eleverna att ta kontroll inför hur de reagerar. IKT-
verktyg innebär alltså att några av eleverna har stor kontroll över hur de reagerar medan vissa 
elevers kontroll starkt begränsas. I vissa situationer kan även IKT-användning medföra ett 
störningsmoment vilket begränsar elevernas kontroll över hur de reagerar i denna situation. 
Elevernas verbanvändning signalerar i vissa fall aktivitet. Detta gäller de elever som faktiskt 
använder IKT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  

Då agens i detta arbete relateras till kvalitet hos elevernas engagemang samt till i vilken grad 
eleverna har kontroll över hur de reagerar i denna situation blir slutsatsen att vissa av eleverna 
uppnår agens i relation till kontexten då IKT används som ett pedagogiskt verktyg i 
matematikundervisningen.  

5.3 Sammanfattning resultat 
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet i de olika undervisningssituationerna.  

5.3.1 Traditionella lektioner 

I lärandesituationer då eleverna arbetar med matematik på traditionellt sätt fördelas makt i låg 
utsträckning till eleverna. Detta kan bero på att eleverna upplever det som mindre krävande att 
lyssna vid genomgångar eller att de inte vågar göra anspråk på maktfördelningen i 
klassrummet. I situationen då eleverna arbetar med praktiska uppgifter fördelas makt till 
eleverna i större utsträckning. Detta beror delvis på uppgiftens utformning, att samarbete 
ingår, samt att olika lösningsstrategier ställs mot varandra. 
Eleverna uppnår agens i större utsträckning i relation till kontexten då de arbetar tillsammans 
med praktiska uppgifter och även i situationer när de hjälper varandra genom att förklara. 
Detta beror på situationens utformning, om Linda i stor utsträckning styr hur lektionen ser ut, 
eller om eleverna kan vara med och påverka.  

5.3.2 Ämnesintegrerade projekt 

När eleverna och Linda arbetar i ämnesintegrerade projekt tilldelas eleverna makt i större 
utsträckning än under de traditionella lektionerna. Detta beror dels på att projektgruppernas 
arbete är viktigt men även att projekten struktureras av undersökande arbetssätt där eleverna 
kan vara med och påverka hur undersökningen genomförs samt hur resultatet från 
undersökningen ska analyseras och redovisas. Frihetsgraden är alltså högre i projekten än 
under de traditionella lektionerna i matematik och detta har betydelse för elevernas uppnående 
av agens.  
Eleverna uppnår agens i stor utsträckning i relation till lärandesituationen bestående av 
ämnesintegrerade projekt då samarbete är vanligt förekommande samt att praktiska inslag 
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förekommer vilket uppskattas av eleverna och påverkar deras engagemang. Vissa elever tar 
dock inte den politiska dimensionen i projekten på allvar. Detta har troligtvis sin förklaring i 
att flera elever tidigare mött en skolkultur i matematik inom uppgiftsparadigmet och detta 
präglar elevernas syn på vad lärande i matematik innebär.  

5.3.3 IKT som ett pedagogiskt verktyg 

I lärandesituationen då elever arbetar med IKT som ett pedagogiskt verktyg fördelas makt till 
vissa elever. Detta gäller de elever som vågar göra kommentarer kring matematiska problem i 
den transparenta miljö som digitala verktyg innebär.  
Agens uppnås i relation till denna kontext av vissa elever. Eleverna beskriver detta som 
beroende av vem som är duktig i matematik. Datorn kan även innebära något som stör 
elevernas koncentration. Vissa elever förklarar hur de går in på sociala medier även fast de 
egentligen inte vill. Då störande händelser ligger utanför den egna kontrollen uppnår elever 
agens i låg utsträckning i relation till dessa situationer. Detta gäller både situationer där IKT-
användningen initierats och uppmanas av läraren men även då elever använder datorer som ett 
hjälpmedel att lära matematik utanför skolan.  

5.3.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att makt fördelas olika i de tre undervisningssituationerna i matematik. De 
ämnesintegrerade projekten är den lärandesituation vilken fördelar makt till eleverna i störst 
utsträckning.  

De traditionella lektionerna fördelar makt till eleverna i låg utsträckning förutom de 
situationer som innehåller praktiska uppgifter. Vid arbete med IKT som ett pedagogiskt 
verktyg fördelas makt till vissa elever. Svaga elever fördelas inte makt i denna 
lärandesituation. Troligen beror detta på den tid det tar för eleverna att bli bekväma, samt på 
att eleverna behöver våga blotta sina problem, i denna transparenta digitala miljö. 
Elevers uppnående av agens skiljer sig även åt i relation till de tre lärandesituationerna i 
matematik. Ämnesintegrerade projekt innebär i stor utsträckning att politiska aspekter i 
undervisningspraktiken tas tillvara. Detta innebär ett undersökande arbetssätt där eleverna är 
delaktiga i problemformuleringar samt är delaktiga i hur problemet ska undersökas, 
analyseras och redovisas. I relation till de traditionella lektionerna uppnår eleverna agens i 
situationer där elever arbetar praktiskt vilket liknar arbetssättet i projekten. Då eleverna 
arbetar med matematik på traditionellt sätt uppnår elever agens i lägre utsträckning i relation 
till denna kontext. Detta kan inträffa i situationer då eleverna arbetar självständigt med 
uppgifter och i situationer då eleverna inte har kontroll över hur de reagerar.  

Elever kan uppnå agens i relation till undervisningssituationer där elever arbetar med IKT 
som ett pedagogiskt verktyg. Detta sker i situationer där eleverna samarbetar som en del av 
uppgiften till exempel då elever skriver en gemensam rapport i ett digitalt verktyg. I 
situationer där elever inte nödvändigtvis behöver samarbeta pekar resultaten på att elevers 
uppnående av agens vid arbete med IKT-verktyg beror på om elever vågar använda dessa 
digitala verktyg eller inte.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först resultaten från de olika lärandesituationerna mot teoridelen. 
Därefter diskuteras dataanalys, metodval och metodologi inom studien.   

6.1 Traditionella lektioner 
Resultatet visar att makt fördelas till eleverna i de situationer då de arbetar med praktiska 
uppgifter. Dessa situationer uppvisar demokratiska dimensioner och ett undersökande 
arbetssätt likt det Skovsmose (2001) beskriver. Elevernas arbete med praktiska uppgifter kan 
även relateras till Benjamins (2004) tredje intersubjektiva utrymme där både elev och lärare 
erkänner delaktighet i situationen och lärande sker tillsammans. Maktfördelning i 
lärandesituationen får sedan konsekvenser för elevernas uppnående av agens i relation till 
denna kontext.  
Situationen med genomgång följt av räkning i boken medför begränsningar i möjligheterna 
för eleverna att uppnå agens i relation till denna kontext. Agens förstås i detta arbete som 
ekologiskt vilket innebär att uppnående av agens relateras till kontextuella och strukturella 
faktorer vilka samspelar med individer och individerna uppnår agens i relation till dessa 
kontexter. Dessa faktorer medför att det finns ett system i hur vi kan uppträda vilket kan 
medföra hinder för hur vi kan agera i olika situationer. Klassrumsdiskursen är ett exempel på 
en sådan begränsande faktor då elever i vissa situationer inte har kontroll över hur de reagerar 
i situationer där de blir tystade av Linda.  
Då eleverna arbetar med undersökande uppgifter erbjuder situationen en möjlighet att uppnå 
agens i relation till denna kontext. Biesta och Tedders (2006) ekologiska förståelse av 
agensbegreppet öppnar här upp en möjlighet att förklara skillnaden i uppnående av agens i de 
olika situationerna på de traditionella lektionerna. De undersökande uppgifterna innebär en 
kontext vilken påverkar elevernas engagemang och därigenom kan eleverna uppnå agens 
genom att de i större grad kan agera i relation till denna kontext. Vidare pekar resultatet under 
de traditionella lektionerna på att agens uppnås i relation till kontexter vilka innehåller 
samarbete mellan individer vilket kan relateras till Biesta och Tedders (2006) förståelse av 
Arends beskrivning av kvaliteten på handlande som beroende av samarbete mellan individer.  

6.2 Ämnesintegrerade projekt 
Resultatet från de ämnesintegrerade projekten visar att makt i större utsträckning fördelas 
eleverna jämfört med situationen då eleverna arbetar med matematik på traditionellt sätt. 
Detta bekräftar således potentialen i ett undersökande utbildningslandskap likt det 
Skovsmoses (2001) beskriver. Eleverna använder även matematik i ett av projekten för att 
peka på maktobalans i samhället även då makt i projektet inte får en lika framträdande roll 
som i Gutsteins (2008) forskning. Projekten innebär en situation där lärarna i större 
utsträckning lär sig tillsammans med eleverna än jämfört med de traditionella lektionerna. 
Denna maktfördelning ligger i linje med det Bibby (2008) beskriver som kännetecknande för 
synen på makt inom det sociopolitiska perspektivet inom matematikämnets didaktik.  

De ämnesintegrerade projekten innebär en situation vilken erbjuder eleverna stora möjligheter 
att erhålla agens i relation till. Projekten ger eleverna stora möjligheter att samarbeta samt 
innebär en kontext där elever har stor kontroll över hur de reagerar. Då agens i detta arbete 
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tolkas som något ekologiskt erbjuder Biesta och Tedders (2006) förståelse av agensbegreppet 
en möjlighet att förklara varför de ämnesintegrerade projekten innebär en situation vilken 
elever kan uppnå agens i större utsträckning till än situationen då eleverna arbetar med 
matematik på traditionellt sätt. Projekten kan även innebära en situation där elever uppvisar 
motståndsbeteenden gentemot lärarens förväntningar men motståndsbeteendet kan mycket väl 
relateras till elevers agens vilket också Andersson (2011) påpekar. I projekten betonas 
samarbete och den diskursiva praktiken skiljer sig från de traditionella lektionerna då eleverna 
inte tillåts diskutera i lika stor utsträckning. Detta behöver dock inte betyda att samtliga elever 
utvecklar sina matematiska kunskaper i projekten. Wagner (2007) framhåller att en förändring 
av den diskursiva praktiken i ett klassrum i sig inte behöver leda till ökat lärande även då 
denna kontext, vilken i större utsträckning bygger på samarbete och diskussion, troligen kan 
underlätta detta.  

6.3 IKT som pedagogiskt verktyg 
I situationen då IKT används som ett pedagogiskt verktyg fördelas makt till vissa elever och 
detta beror på vilka som vågar göra kommentarer i dessa digitala verktyg. Maktfördelningen 
skiljer sig därför mot situationen i de ämnesintegrerade projekten då elever tilldelas makt i 
stor utsträckning. Då makt i detta arbete förstås som relationellt, kan makt fördelas olika i 
olika kontexter. Valero (2004) talar om denna relationella kapacitet hos makt vilket 
positionerar agenter i olika situationer genom användandet av olika maktresurser.  
Denna maktasymmetri får sedan konsekvenser för elevers agens då IKT används som ett 
pedagogiskt verktyg. Vissa elever uppnår agens genom denna situation. Elever som vågar ta 
steget in i diskussioner i digitala verktyg kan mycket väl uppnå agens i relation till denna 
kontext.  
För svaga elever kan IKT-miljön innebära en situation vilken begränsar deras möjligheter att 
agera. Vissa elever upplever inte det som möjligt att säga vad som helst i en diskussion i ett 
digitalt verktyg och detta påverkar kvaliteten hos deras engagemang. Det finns, enligt 
eleverna, frågor som helt enkelt är för dumma att ställa i denna synliga digitala miljö. Vid 
jämförelse med de ämnesintegrerade projekten, vilka erbjuder större handlingsfrihet, innebär 
därför IKT-verktyg en kontext som svaga elever inte uppnår agens i relation till. Syftet med 
IKT som ett pedagogiskt verktyg är i denna studie att främja elevers samarbete. Då samarbetet 
för vissa elever sedan uteblir, skiljer sig därför uppnåendet av elevers agens i relation till 
kontexten där avsikten att IKT ska användas mot situationer där samarbete faktiskt sker.  
IKT-verktyg kan även innebära ett störningsmoment vilket medför att elever inte har kontroll 
över hur de reagerar. Situationen då eleverna arbetar med IKT som ett pedagogiskt verktyg 
kan därför innebära en kontext vilken eleverna inte uppnår agens i relation till. Biesta och 
Tedder (2006) markerar att agens relaterar till vad människor gör. Detta beror på individers 
samspel samt de kontextuella faktorerna då dessa samspelar i en unik situation. Agens handlar 
inte heller om hur vi agerar i en viss situation. Agens relateras till på vilket sätt vi har kontroll 
över hur vi reagerar inför olika situationer. Då elever beskriver hur de reagerar inför händelser 
på sociala medier som något utanför den egna kontrollen kan en sådan situation knappast 
bidra till elevers uppnående av agens.  

6.4 Analysdiskussion 
En lingvistisk textanalys kan användas för att peka på hur processerna handlingar och 
händelser behandlas av respondenterna, vem som sägs vara agent eller mottagare samt tids- 
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och rumsmässiga aspekter. Den lingvistiska textanalysen har inom detta arbete haft sin 
utgångspunkt i Fowlers (1991) kritiska lingvistik men då denna gränsar till diskursanalys har 
analysmodellen främst använts vid kategorisering av data. Denna kategorisering har i stora 
drag pekat på vem som fördelas makt i de olika undervisningssituationerna i matematik. För 
att sedan utreda i vilken utsträckning eleverna uppnår agens i relation till dessa olika 
undervisningssituationer har ett analysverktyg som studerar elevernas användningar av verb 
använts. Detta analysverktyg har möjliggjort ett utredande av huruvida elever uppnår agens i 
relation till de olika kontexterna på så sätt att analysverktyget öppnar upp för ett 
synliggörande av det svårfångade begreppet agens. En nackdel med lingvistisk textanalys är 
att den är relativt tidskrävande, speciellt vid tillämpning på stora textmassor. Det krävs även 
att forskaren har vissa kunskaper inom grammatik för att arbetet inte ska vara alltför 
krävande.  
I detta arbete har textens relation till miljöer utanför dess produktion inte studerats. 
Faircloughs (2010) analysverktyg kritisk diskursanalys (CDA) lägger däremot stor betydelse 
vid textens relationer till sociala praktiker. Diskursbegreppet vidgas då från ett lingvistiskt 
sammanhang till att även ses som en social praktik. Fairclough presenteras ett 
tredimensionellt diskursbegrepp: Diskurs som text (en lingvistisk utgångspunkt), diskurs som 
en diskursiv praktik (hur texter har producerats, hur de distribueras och konsumeras) samt 
slutligen diskurs som en social praktik (vilket medför en utvidgning av diskursbegreppet). Att 
se på begreppet diskurs som en social praktik medför att förbindelserna mellan text och 
diskursiv praktik också relateras till andra diskursiva praktiker vilket enligt Winther Jørgensen 
och Phillips (2000) skulle kunna innebära att studera diskursordningen gällande IKT-
användning på en skola där det förekommer olika diskursiva praktiker så som samtalet 
kollegor emellan, samtal mellan lärare och elever samt samtal mellan lärare och föräldrar. 
Fairclough (2010) talar om begreppet diskursordning som summan av olika diskurstyper och 
åsyftar då diskurser och genrer. En genre är ett sätt att bruka språk som är sammankopplat 
med och som utgör en viss social praktik. Exempel på olika genrer skulle kunna vara en 
skolgenre en nyhetsgenre eller en sjukhusgenre. 
Diskursanalys hade varit en möjlighet att analysera data om till exempel denna undersökning 
hade utförts i en vidare kontext utanför klassrummet eller om frågor om makt hade placerats i 
arbetes förgrund. Då hade det varit möjligt att studera förändringar i språkbruk över tid i 
frågor om IKT samt hur dessa frågor relaterar till förändringar i en social praktik. I detta 
enskilda arbete ligger fokus inte i någon större utsträckning på deltagarnas relationer till 
varandra eller till större diskursordningar utan snarare på hur deltagarnas språkanvändning 
kan ge information om deras uppfattning av världen vilket innebär att en lingvistisk textanalys 
passar bättre som analysmetod.  
Inom lingvistisk textanalys kan det även vara betydelsefullt att studera transformationer vilket 
innebär att jämföra textens syntax mot andra alternativa sätt att skildra skeenden på samt att 
försöka reda ut ideologiska ställningstaganden hos elever. Detta är en uppgift inom den 
kritiska lingvistiken vilken ligger mycket nära diskursanalys.  
I detta arbete analyseras intervjuer med elever utifrån en lingvistisk textanalys. Den 
lingvistiska textanalysen erbjuder möjligheter att sortera ord i uttalanden för att sedan kunna 
kvantifiera dessa olika ord utifrån kategorier. Om syftet med ett liknande arbete är att samla in 
data i en vidare kontext utanför ett klassrum, till exempel genom att intervjua rektorer och 
skolpolitiker om deras syn på hur arbete med IKT i matematiken hänger samman med agens, 
makt och lärande bör forskaren överväga att undersöka detta i en vidare diskursordning med 
hjälp av analysverktyget diskursanalys. 
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Ett problem, vilket uppdagades senare under forskningsprocessen, relateras till min första 
avsikt att dataanalysen skulle genomföras med hjälp av analysverktyget diskursanalys. 
Problemet är på vilket sätt jag formulerade frågorna i enkäten. Den första frågan i enkäten 
”Hur brukar det se ut på en matematiklektion? Vad brukar du göra? Vad brukar läraren göra?” 
fungerar som ett bra exempel på detta. I ett senare skede av arbetet valde jag att genomföra en 
lingvistisk textanalys där jag använde begreppet transitivitet, det vill säga vilka processer, 
aktörer och omständigheter som kan urskiljas i dessa data. Ett sätt att genomföra denna analys 
är då att titta på processerna i elevernas berättelser samt om dessa beskrivs i termer av 
handlingar eller händelser. Problemet handlar om att denna fråga i enkäten förutsätter att 
eleverna och läraren utför handlingar varvid vissa delar av denna enkät inte kunde användas 
vid den lingvistiska analysen. Mina enkäter kunde ändå användas som ett bra komplement till 
observationerna och till samtalen med Linda men den huvudsakliga analysen i detta arbete 
baseras på djupintervjuer med elever.  

6.5 Metodval 
Vid en liknande studie hade valet gällande insamling av data fallit på videoinspelningar. 
Analys av videomaterial öppnar upp för en större flexibilitet gällande dataanalys men är 
förvisso mer tidsödande samtidigt som det ger mer information vilket också Kvale och 
Brinkmann (2009) påpekar. Om makt ska placeras i förgrunden i en liknande studie är 
videomaterial bättre för att tydligare synliggöra maktrelationer. Detta kan undersökas med 
utgångspunkt i Wagner och Herbel-Eisenmann (2009) genom att studera elevernas 
kroppsspråk och hur de genom detta positionerar sig inom den diskursiva praktiken.  
En annan anledning till att jag inte valde att samla in data genom videoinspelning är att detta i 
stor utsträckning påverkar händelser i klassrummet. Studien genomfördes under en relativt 
kort tidsperiod. Hade undersökningen däremot varit en del av en större studie där klassen 
följts under längre tid hade videoinspelningar varit en metod att överväga. En videokamera i 
klassrummet upplevs av många som störande till en början, för att efter en tid kanske helt 
glömmas bort av de observerade.  

Vid insamling av data är det alltid en avvägning av att datainsamlingen blir så fullständig som 
möjligt samtidigt som inte onödigt stora datamängder samlas in. Detta diskuterades med 
Atweh, B. (personlig kommunikation, 19 april 2012) på kursen didaktik 1 på institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Det kan 
anses vara oetiskt att samla in för mycket information, som att forskaren stjäl från de 
observerade. Detta är anledningen till att jag inte valde att genomföra videoinspelningar i 
klassrummet. Om datamaterialet skulle analyseras utifrån elevernas gestikulering hade 
videoinspelning däremot varit nödvändig.  

Ett problem gällande datainsamlingen kan relateras till elevernas fria vilja att deltaga. 
Troligen är det inte lätt att avböja medverkan i studien om flera kamrater i klassen säger ja till 
detta. Detta problem hanterades då frågan ställdes igen till elever som valdes ut till 
djupintervjuer. Förhoppningsvis är det då lättare att säga ifrån, i denna mer personliga 
situation, om eleven inte vill medverka i studien.  
 

6.6 Metodologi 
Vid en liknande undersökning är det även mycket viktigt att eleverna får en deltagande roll 
vid planering av undersökningen om den politiska dimensionen i forskningen ska tas på allvar 
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vilket också Valero (2004) påpekar. Risken är annars stor att forskaren missar digitala verktyg 
som elever använder eller att digitala verktyg introduceras utan förankring hos eleverna. Detta 
skedde då jag och Linda bestämde oss för att prova verktyget Mentimeter. Ingen av de 
intervjuade eleverna lade vid intervjuerna någon större vikt vid detta digitala verktyg. Samma 
sak gäller beslutet att eleverna skulle använda Google Docs för att diskutera uppgifter inför ett 
prov. Flertalet elever använde sedan klassens Facebook-grupp för denna diskussion. 
Facebookgruppen har skapats av en elev i klassen och varken jag eller Linda hade insyn i 
denna grupp under studiens genomförande, helt enkelt därför vi inte visste om att den 
existerade.  

 
Figur 6. Skärmdump från elevernas Facebook-sida som visar hur eleverna hjälps åt att lösa ett problem 

genom att skriva kommentarer samt genom att publicera foto på sina uträkningar. Elevernas namn och 

profilbilder har suddats ut.  

På en mer teoretisk nivå diskuterar Vithal (2004) metodologiska utmaningar vid en studie av 
detta slag. Studier vilka placerar frågor om demokrati och makt i en central position i teorin 
behöver även integrera frågor om demokrati och makt i själva forskningsprocessen. I denna 
studie hade eleverna behövt få en större roll i formuleringen och utformningen av vilka IKT-
verktyg som skulle användas. Detta för att ta den politiska dimensionen i forskningen på 
större allvar. Då hade elevernas användning av Facebook upptäckts i ett tidigare skede.  

Vithal (2004) lyfter vidare fram några nyckelfaktorer om forskaren ska kunna närma sig en 
kritisk forskningsmetodologi. I min studie relateras detta till elevernas valfrihet och 
möjligheter att påverka. Eleverna skulle exempelvis kunna vara med och påverka studiens 
frågeställning och även ha möjlighet att ifrågasätta slutsatser. Vithal (2004) resonerar 
slutligen kring problem gällande forskning med en intention om emancipation och en avsikt 
att stärka elevernas maktposition kan te sig problematiks då en arrangerad situation 
formuleras. Dessa svårigheter kan innebära att stärkta maktpositioner hos elever i vissa 
situationer kan försvaga andra elevers maktpositioner. I arbetet kom detta till uttryck då 
eleverna arbetade i Google Docs då inte samtliga elever blev engagerade i denna diskussion. 
Andra problem inom en arrangerad situation är forskarens position och att situationen 
definieras utifrån dennes expertkunskaper. Vad finns det som säger att inte eleverna kan 
komma med viktiga synpunkter här? 

Gutsteins (2008) forskning, där elever fick en större roll i forskningsprocessen och där 
matematiken användes som ett sätt att peka på orättvisor i samhället, skulle kunna få eleverna 
att ytterligare upptäcka politiska dimensioner i matematikundervisningen. Jag och Linda 
diskuterade idén att använda de insamlade pH-mätningarna från sjön till att påverka politiker 
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och för att skapa opinion i miljöfrågor. Ett sådant arbetssätt kan ha sin utgångspunkt, gällande 
maktfrågor och exkludering av vissa elever att lära matematik, i det strukturella 
ojämlikhetsperspektivet vilket beskrivs av Christensen et al. (2008). Vidare skulle elevernas 
statistiska undersökningar ha kunnat utvecklas för att påvisa att matematik faktiskt kan 
påverka företag och användas vid opinionsbildning. Gutsteins (2008) sätt att låta elever 
presentera forskningsresultat för forskare på konferenser är något som har prövats på 
Helebergsskolan tidigare. Eleverna berättade då om sina forskningsresultat på en 
internationell konferens kring miljöfrågor i samhället ur ett internationellt perspektiv. Linda 
uttrycker att läraren behöver vara mycket insatt i de andra ämnena i de ämnesintegrerade 
projekten för att matematiken ska kunna integreras på ett bra sätt.  

7. Slutsatser 
I inledningen av detta arbete beskrivs en ökande användning av IKT i samhället. Ett förväntat 
resultat av denna studie skulle kunna vara att denna ökande användning av IKT i en skolmiljö 
leder till ökad agens och lärande hos elever. Myndigheten för skolutveckling (2007) lyfter, 
som tidigare nämnts, fördelar med IKT-användning kopplat till lärande så som en ökad 
motivation hos elever och även ett förbättrat individuellt lärande. Resultatet i denna studie 
pekar i riktningen att ett arbetssätt vilket inkluderar elever och fokuserar på samarbete krävs 
om dessa fördelar ska komma till stånd. Det är således inte tillräckligt att användandet av IKT 
är kopplat till en pedagogisk idé.    

7.1 Slutsatser i studien 
De viktigaste slutsatserna är att elever uppnår agens i relation till undervisningssituationer då 
dessa innehåller samarbete samt fördelar makt till elever. Detta sker främst i de 
ämnesintegrerade projekten samt när praktiska inslag förekommer i 
matematikundervisningen. Ensamräkning i klassrummet är en lärandesituation inom vilken 
eleverna i låg grad uppnår agens i relation till.   
Elever kan erhålla agens i relation till den kontext då IKT används i 
matematikundervisningen. IKT kan även bidra till en ökad maktfördelning till eleverna. 
Datorn kan erbjuda ett effektivt hjälpmedel i matematikundervisningen vilket kan underlätta 
diskussion även i en kontext utanför klassrummet. Situationer som elever uppfattar som 
lärorika och roliga behöver dock inte inbegripa IKT-hjälpmedel, eleverna lyfter fram 
praktiska undersökande uppgifter som lärorika och roliga. Att införa IKT i 
matematikundervisning kan dock vara problematiskt. Denna problematik kan dels ligga i 
svårigheten att skriva matematik på datorn och datorn kan innebära ett störningsmoment. 
IKT-verktyget kan i detta avseende liknas vid ett tveeggat svärd. Även om elever lyfter 
fördelar med sociala medier innebär arbetet med datorer ett konstant potentiellt 
störningsmoment.  

Det är också väsentligt att fundera vidare kring i vilka situationer IKT kan stödja lärandet. I 
min intervju med elev A mötte jag en berättelse kring digitala verktyg och lärande:  

Men samtidigt antecknar jag hellre för hand än på datorn. Att skriva matte på datorn … jag föredrar 
papper och penna tio gånger hellre. Det kan ha att göra med att man lär sig på olika sätt. Jag måste 
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använda handen, rörelsen för att kunna komma ihåg. Stapla upp det på papper på mitt eget sätt. Det är 
svårt att redigera på en dator, till exempel att ringa in. Det är verkligheten på något sätt… 

7.2 Uppslag teoretiska begrepp 
En stor utmaning för framtida forskningsprojekt handlar om huruvida IKT i 
matematikundervisning sedan påverkar lärandet hos elever. En möjlighet att undersöka detta 
erbjuds av Borba (2009) som inför begreppet humans-with-media vilket är en metafor för hur 
kunskapsproduktion går till inom ett kollektiv av människor i samspel med den nya 
teknologin. Borba (2009) konstaterar att gränserna mellan aktörer och publik håller på att 
suddas ut eftersom web-baserade prestationer tillåter tvåvägskommunikation mellan aktörer 
och deras publik. Här ses teknologin mer än ett medium för att dela presentationer, teknologin 
blir en aktör i den nya humans-with-media-miljön där den nya tekniken också interagerar med 
användarna och formar mänskligt tänkande.  

Skovsmose beskriver i efterordet av Borba och Villarreal (2005) att begreppet humans-with-
media kan förstås som en sammanfogning av två idéer. Kognition är ingen individuell 
företeelse (humans) utan detta ska ses som en social aktivitet vilket innefattar användandet av 
verktyg. Även media formuleras i detta teoretiska begrepp i plural. Lärande ses inte som en 
process som sker med tomma händer, därför måste kunskapsutveckling och förståelse alltid 
relateras till vilka verktyg människan har till hands. Skovsmose ger även sin epistemologiska 
syn på begreppet humans-with-media. Han noterar då att humans är i plural vilket utmanar 
historiska uppfattningar om att kunskap skulle vara något som konstrueras individuellt ur 
individens egna erfarenheter. Borba och Villarreal (2005) föreslår istället epistemologisk 
kollektivism det vill säga att kollektivet av humans-with-media kollektivt konstruerar kunskap 
tillsammans. Detta synsätt passar bra för forskare som vill undersöka lärande i matematik och 
användandet av digitala verktyg ur ett sociokulturellt eller ett sociopolitiskt teoretiskt 
perspektiv.  

7.3 Implikationer vidare forskning 
Undersökningen har genomförts i en mikrokontext, klassrummet. Vid framtida studier är det 
lämpligt att vidga perspektivet till en makrokontext. Detta kan innebära studier kring synen på 
IKT kopplat till makt, agens och lärande hos skolpolitiker, rektorer, föräldrar och andra 
samhällsaktörer. Abreu (2000) lyfter fram vikten av att studera relationen mellan mikro- och 
makrokontexter samt hur verktyg används i dessa olika kontexter.  
Även Hylén (2013) formulerar flera intressanta forskningsimplikationer inom detta område. 
Här lyfts svårigheten att avgöra komplexa orsakssamband i flera led samt vikten av ett mer 
precist språkbruk inom forskning. Han ser till exempel problem att tala generellt om IKTs 
påverkan på lärandet utan vill precisera elevgrupp, lärandesituationer, tidsaspekter samt vilka 
digitala tekniker som avses.   

I en nyligen publicerad doktorsavhandling undersöker Fleischer (2013) hur elevers lärande 
och kunskapsbildningens kvalitét påverkas då elever får tillgång till en egen dator. En slutsats 
i denna avhandling, vilken möjligen även bekräftas av denna studie, är att 1-1-satsningar i 
vissa fall kan innebära en försämrad kunskapskvalitét hos eleverna. I min studie kan detta 
relateras till det störningsmoment den nya tekniken innebär. Hur dessa samband ser ut i 
matematikundervisning, vilka IKT-verktyg som avses samt hur dessa bör användas för att 
främja lärandet i matematik blir ytterligare intressanta utmaningar för framtiden.   
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I fallet med IKT behövs alltså en större förståelse för hur detta verktyg skulle kunna stödja 
kunskapsutveckling i matematikundervisning. Det är också viktigt att titta på hur dessa 
verktyg används av elever tillsammans och hur eleverna tillsammans konstruerar sina 
kunskaper. Loong, Doig och Groves (2011) betonar att fler observationer och intervjuer 
behöver genomföras med elever och lärare för att kunna förklara hur IKT-verktyg kan hjälpa 
elever att lära matematik. De föreslår även en undersökning av hur pedagogiken behöver 
modifieras för att maximera dessa lärandeeffekter.  

Vidare beskriver Borba (2009) hur tillgängligheten av verktyg inom dynamisk geometri (tex 
GeoGebra) kan förändra typen av uppgifter som elever arbetar med i klassrummet. Dessa 
problem kan numera presenteras på ett sätt som uppmuntrar studenterna att pröva olika 
konstruktioner, verifiera antaganden eller visa på motsägelser i matematiska resonemang. 
Detta arbetssätt ligger inom det som Skovsmose (2001) kallar för det undersökande 
landskapet. 

7.4 Avslutning 
Jag väljer att avsluta detta enskilda arbete med några synpunkter av Skovsmose från Borba 
och Villarreal (2005). Vid utforskandet av lärande i matematik, då IKT används, behövs 
frågan vilka elever som har tillgång till dessa verktyg. Inom matematikämnets didaktik tar de 
flesta forskare dessa digitala verktyg för givet. Vad innebär det då för flertalet av världens 
elever vilka inte har tillgång till dessa verktyg? Betyder det att många av världens elever 
kommer att exkluderas? Detta är mycket viktiga frågor för forskare, som vill undersöka 
lärande i matematik kopplat till IKT, då forskningen utförs ur ett sociopolitiskt perspektiv.  
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Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik 

 
Till berörda elever  
 
 

  Information om forskningsprojekt 
 
Under höstterminen 2013 kommer jag, Mattias Winnberg, att inom ramen för mina studier på 
masterprogrammet på matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms 
universitet att genomföra ett enskilt arbete (skriva en uppsats).  
 
Inom detta enskilda arbete kommer jag att göra observationer i klasser, genomföra 
enkätundersökningar samt intervjua lärare och elever. Forskningsprojektets utformning och karaktär 
kommer också att innebära att ni som medverkar i viss utsträckning kommer att få vara med och 
påverka projektets utformning och fokus.  
 
Skolverket betonar i läroplanen för gymnasieskolan att skolan ska stödja eleverna att utveckla sina 
förmågor att använda digital teknik och digitala hjälpmedel.  
Syftet med detta arbete är att få ökad förståelse för hur digitala hjälpmedel används i 
matematikundervisningen på gymnasiet.  
 
Deltagande i detta forskningsprojekt är helt frivilligt och du kan när som helst tacka nej att medverka 
utan att detta medför några negativa konsekvenser för dig. I redovisningen av detta arbete kommer det 
inte att vara möjligt att identifiera skolans namn eller de medverkande personernas namn.  
Datainsamlingen vid detta forskningsprojekt följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
 
 
Om du har några frågor eller undrar över något är det bara att kontakta mig på: 
 
Mattias Winnberg 
Studerande, Stockholms universitet 
Email: mattias.winnberg@yahoo.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Ja, jag ger mitt samtycke att delta i detta forskningsprojekt 
 

Nej, jag vill inte vara med i detta forskningsprojekt 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Namnunderskrift 
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Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik 

 
Enkät inför intervjuer med elever   Namn:  
   
 
 

   Enkät 
 
Om någon vecka skulle jag vilja genomföra intervjuer med några av er elever i klassen. Jag är mycket 
intresserad av att få lyssna på hur ni har upplevt det som vi har arbetat med i matematiken de veckorna 
som jag har följt klassen. Jag vill med denna enkät få en överblick över er uppfattning kring några 
frågor.  
 
 
 

1. Hur brukar det se ut på en matematiklektion? Vad brukar du göra? Vad brukar läraren göra? 
 
 
 
 

2. När upplever du att du har störst engagemang på matematiklektioner? 
 
 
 
 

3. Skiljer sig ditt engagemang i matematiken åt mellan olika situationer? Olika situationer skulle 
kunna vara: Läraren föreläser, du räknar i boken, du diskuterar med dina klasskompisar etc 
 

 
 
 

4. Hur upplevde du det var att jobba med Mentimeter? (Verktyget där ni tog ställning till 
påstående).  

 
 
 

5. Hur upplevde du att det var att jobba med Google Docs inför provet? (Det dokument som 
sammanfattade vad provet omfattade med exempel på uppgifter).  
 
 

6. Hur upplevde du att det var att arbeta i Google Docs när ni besvarade frågor tillsammans om 
Sandasjön, i Ut i skogen? 
 
 
 

7. Hur anser du att den ideala matematiklektionen bör se ut? 
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