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Abstract

In this report we present and discuss research done in the field of ICT
(Information and Communications Technology) and particularly web-based
response-system in mathematics education. We also present a case-study
conducted in the late fall of 2009. The case-study aimed to investigate the
use of ICT in the teaching of mathematics at the science program at the
upper secondary school in Sweden. The focus of the study was on the pupils
experience of ICT in the teaching of mathematics and the pupils use of web-
based response-system.

The findings of the study confirms earlier research. What the computer
was used for was essential the same between the genders except that boys
useded the computer more for games. Girls favoured the use of social net-
working. The key factor of using web-based systems identified in this study
from the pupils point of view is user-acceptance. Especially the pupils ex-
press concerns that ICT can’t substitute the use of pen and paper exercises.
From an teacher’s point of view, the time factor is significant in the initial
use of the program.

Sammanfattning

Det övergripande syftet i denna studie är att belysa elevers erfarenhe-
ter av IKT-användningen (Informations- och kommunikationsteknik) i ma-
tematikundervisningen. Arbetet består av två delar, en litteraturstudie och
en fallstudie. I litteraturstudien presenteras faktorer för datorprogram inom
matematikundervisningen samt olika klassificeringar av matematikdidaktisk
programvara. Fallstudien genomfördes i åk 1 på gymnasiets naturvetenskap-
liga program. Syftet var att undersöka elevers erfarenheter av datorstöd i ma-
tematikundervisningen och elevers användning av webb-baserade diagnos-
tisk programvara. Resultaten från undersökningen ligger i linje med tidigare
utförd forskning inom området. Viktiga faktorer för användandet av webb-
baserade system visar sig vara användaracceptansen och integreringen i un-
dervisningen. Moment som inte är integrerade i undervisningen utförs inte
även om momentet kan stödja elevens lärande. Eleverna är skeptiska till att
arbete med datorprogram kan ersätta övningar med penna och papper.
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1 INLEDNING

1 Inledning

Samhället i stort har gått mot en utökad användning av IKT-verktyg inom de mest
disparata områden. Inom skolan är det naturligt med tanke på datorernas natur
att det är matematik och de övriga naturvetenskapliga ämnena som har drivit på
utvecklingen av datoranvändningen inom undervisningen. Även om användnings-
området inom skolan har skiftat mot att främst betrakta datorn som ett verktyg för
informationssökning, så används datorn som ett beräkningsverktyg inom de tek-
niska och naturvetenskapliga inriktningarna. Det är även inom styrdokumenten
för matematik som man hittar de tydligaste formuleringarna och kopplingarna för
användningen av IKT i undervisningen (Skolverket, 2000). Som blivande mate-
matiklärare har vi under vår skolpraktik och vår egen utbildning stött på exempel
av IKT inom matematikundervisningen. Användningen av IKT-verktyg har skiftat
från att vara en markant del av undervisningen till att användas i examineringen
av studenter.

Förväntningarna var stora då datorn infördes i den svenska skolan i början på
80-talet. Den nya tekniken skulle förändra skolans undervisningsform och även
lärarrollen på ett positivt sätt. Lärare hoppades på mer självständiga elever, läraren
skulle ha möjlighet att ändra hela sitt arbetssätt och istället fungera som handleda-
re. Stora projekt för att utveckla datoranvändningen i skolan gjordes under många
år och det lades ner stora belopp på datorutrustning och utveckling av program.
Den pedagogiska delen av användningen av datorer i undervisningen uppmärk-
sammades mycket litet eller inte alls. Lärarna fick heller inte någon fortbildning
i användningen av datorstödet i undervisningen, utan det förväntades av lärarna
att själva skaffa sig kunskaper om detta genom att själva utbilda sig och utbilda
varandra. Detta även bland lärare på landets lärarhögskolor, som länge sökte ut-
bildningar i dator användning (Farkell-Bååthe, 2000).

Effekterna av IKT-användningen upplever vi vara både positiv och negativ och
detta delar vi med Samuelsson (2003); Högskoleverket (1999); IT-Kommissionen
(2001). Problemen handlar i sig om att både tekniken och användare av tekni-
ken varit omogna, momentet i undervisningen har istället för att ge nya perspektiv
agerat tidstjuv och avleder från lärarens egentliga tänkta fokus för undervisningen.

I vår egen utbildning har vi kommit i kontakt med de nyare verktyg som har
har börjat introducerats på universitet runt om i världen. Vilket webb-baserade
diagnostiska verktyg är ett exempel på (Karran, 2004). Forskning som behandlar
detta fenomen finns på högskolenivå men saknas nästan helt på tidigare skolår.
Därför har vi valt att undersöka hur ett webb-baserat diagnostiskt verktyg kan
fungera på gymnasienivå. Vi har valt att titta på webb-baserade lösningar som
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1 INLEDNING

är oberoende av plattform och inte kräver dedicerad programvara installerad på
enskilda datorer utan endast arbetar med standarder som är inbyggda i vanligt fö-
rekommande webb-läsare.

Det här arbetet består av tre olika delar, den första delen är en litteraturstudien.
Den andra delen är testet vi konstruerat i MapleTA och den tredje delen är en en-
kätstudie.

De nya riktlinjerna innebär att när examensarbetet skrivs av fler än en författa-
re skall det anges vem som har ansvarat för vilka delar i rapporten. Den indelning
vi gjort är angiven nedan. Simon Mörtberg har läst till lärare för tidigare år med
inriktning mot matematik och naturkunskap och har ansvarat för följande delar.
I bakgrunden: IKT historia, Villkor för IKT i undervisningen. I metoddelen: me-
todval, kvantitativ och kvalitatitv. Stefan Solander har läst till matematiklärare
mot gymnasiet och har ansvarat för följande delar. I bakgrunden: Styrdokument,
Matematikdidaktisk programvara programvara, Webb-baserad programvara. Kon-
struktion av MapleTA frågor. De delar som författats tillsammans är Resultatet &
Analysen samt Diskussionen samt de enkätfrågor som använts i undersökningen.
Delar av arbetet som ej är nämnda i uppräkningen ovan har författats tillsammans.
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2 SYFTE

2 Syfte

2.1 Studiens syfte

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka erfarenheter av IKT
i matematikundervisningen samt hur ett webb-baserat diagnostiskt verktyg kan
passa in i en matematisk undervisningsmiljö.

2.2 Frågeställningar

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar uppkommit och kommer
att undersökas.

1. Vilka erfarenheter finns av IKT i matematikundervisningen från forskning-
en?

2. Till vad använder gymnasieelever datorn till på fritiden sett ur ett genusper-
spektiv?

3. Vilka erfarenheter har gymnasieelever av IKT i matematikundervisningen?

4. Vilket är elevers perspektiv på ett webb-baserat diagnostiskt verktyg för
matematik?

5. Vilket är lärares perspektiv på ett webb-baserat diagnostiskt verktyg för ma-
tematik sett till framförallt tidsaspekten?

3



3 LITTERATURSTUDIE

3 Litteraturstudie

3.1 Översikt

Nedan följer en översikt av den litteraturstudiens upplägg och struktur. Vi börjar
kort att definiera några begrepp som kommer att användas genomgående i arbe-
tet. Följande stycke beskriver varför viljan, både utanför och i skolan, att använda
IKT i skolans undervisning är så stort och ökar. Detta görs utifrån både skolans
styrdokument och samhällets utveckling. Därefter ger vi en kort beskrivning av
IKT-användningen inom skolan ur ett historiskt perspektiv med fokus på mate-
matik. Vidare beskrivs datorn som ett IKT-verktyg inom matematikundervisning.
Sedan redogörs för villkor för att didaktiska program ska kunna integreras i un-
dervisningen. Därefter beskrivs en typ av indelning och klassifikation för matema-
tikdidaktiska programvaror. Sedan presenteras webb-baserade bedömning i olika
former. Avslutningsvis presenteras den typ av programvara som vi studerat i un-
dersökningen.

3.2 Begreppsdefinitioner

I det här stycket beskrivs de nyckelbegrepp som har använts i undersökningen.
Flera av begreppen saknar entydig betydelse inom forskningen, där försöker vi an-
vända de definitioner som används i den aktuella forskningslitteraturen, eftersom
en stor del av de forskning som har använts är författad på engelska har vi gjort
en egen översättning där svenska begrepp saknats.

Återkoppling Konstruktiv information till eleven relaterad till en av eleven ut-
förd uppgift. Återkopplingen kan beröra kunskaper eller utförande av upp-
giften och skall befrämja förståelse (Nationalencyklopedin, 2009).

IT Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som
skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation (Natio-
nalencyklopedin, 2009).

IKT Informations- och kommunikationsteknik är ett samlingsnamn över den del
av IT som bygger på kommunikation mellan människor (Nationalencyklo-
pedin, 2009).

Programvara tillgängliga program för en dator i motsats till maskinvaran, den
fysiska utrustningen. (Nationalencyklopedin, 2009)

Webb-läsare Internetprogram som via särskilt kommunikationsprotokoll (http)
ger åtkomst till webbsidor är skrivna i märkspråket HTML (Nationalencyk-
lopedin, 2009).
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3 LITTERATURSTUDIE 3.3 Styrdokument

Lärplattform Klientåtkomst för eleverna där lärarna lägger ut undervisningsma-
terial i ett webb-baserat klassrum 1.

Webb-baserad Applikation som körs på en server och åtkomsten sker genom en
webb-läsare 1.

E-utbildning Begreppet är mångtydigt och används för olika typer av datorbase-
rade utbildningar och utbildningsverktyg (Nationalencyklopedin, 2009).

3.3 Styrdokument

IKT har på ett eller annat sätt omskrivits i läroplanerna sedan Lgr80 (Skolöver-
styrelsen, 1980). Matematik och de naturvetenskapliga ämnena är de ämnen där
användning av IKT först nämndes, då i form av räknetekniska hjälpmedel.

I de nya läroplanerna, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006a) och Lpf94
(Utbildningsdepartementet, 2006b) finns det mer en önskan om att IKT används
som ett integrerat verktyg i undervisningen. Det är främst i matematiken och inom
naturvetenskaperna som det syftas på. Studerar man de styrdokument som gäller
för matematikämnet på gymnasiet kan man hitta tydligare formuleringar i linje
med IKT som beräkningstekniska hjälpmedel. I ämnesplanen (Skolverket, 2000)
för matematik på gymnasiet vill man att eleverna förstår hur djupt de matematiska
begreppen är sammanbundna med IKT och motsatsen hur IKT kan användas för
att simulera de matematiska sambanden som styr våra fysikaliska modeller. Den
intentionen i dokumenten uttrycks på som följande.

. . . utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik,
samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggö-
ra matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller (Skolverket,
2000).

I Skolverket (2000) kursplanen för Matematik A nämns att

Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs. . . ha vana att vid problemlös-
ning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådlig-
göra grafer och diagram (Skolverket, 2000, s 1).

Programmålen och kursmålen för det nationella naturvetenskapsprogrammet är
ännu tydligare. Ur programmålen kan man läsa följande. “Skolan ska i sin un-
dervisning i matematik sträva efter att eleven ska med förtrogenhet och omdöme
utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter” (Skolverket, 2006, s. 49). Citatet

1Egen def.
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3 LITTERATURSTUDIE 3.4 Lärandeteori

visar på en tydlig avsikt hos författarna att IKT ska ingå som en naturlig del av un-
dervisningen. Formuleringarna tyder dock på ett synsätt som till stor del syftar på
beräkningsaspekterna. Ytterligare en förstärkning av detta synsätt är begrepp som
simulering och modellering nämns av programmålen för det naturvetenskapliga
programmet. Modellering och simulering är när matematiska samband används
för att beskriva fysikaliska företeelser. Detta kan ske grafiskt eller numeriskt med
hjälp av dator eller annat beräkningsverktyg.

Mycket har hänt inom utvecklingen av IKT sedan de senaste läroplanerna
skrevs och så sent som 2008 tillsatte den svenska regeringen en delegation för
att undersöka IKT-statusen inom hela utbildningsväsendet. Enligt regeringen har
sjunkande resultat bland de svenska eleverna inom bland annat matematik var hu-
vudspåret inför Teknikdelegationens uppdrag. Uppdraget delegationen har är att
utreda behovet av matematik, naturvetenskap och IKT på arbetsmarknaden och
öka intresset för elever från förskola till högskola inom dessa områden (Regering-
en, 2008). De tydliga formuleringarna visar att IKT betraktas som ett prioriterat
område av regeringen som bör undersökas.

3.4 Lärandeteori

(Samuelsson, 2003) anser att aktivitetsteorin är lämplig som analysinstrument för
att beskriva interaktionen mellan människa och programvara. Genom denna teo-
ri kan man utreda vissa aspekter inom den datorstödda undervisningen. Männi-
skans praxis utvecklar det mänskliga medvetandet, med andra ord det praktiska
handlandet. Det centrala i teorin är begreppet verksamhet som indelas i tre delar.
Villkor för verksamheten, verksamhetens metod och slutligen verksamhetens re-
sultat.Aktivitetsteorin fokuserar på samspelet mellan dessa tre delar som benämns
inre (tankar om) och yttre (handling). Verksamheter är alltid motiverande eller
målinriktade, och eleverna ska uppleva handlingen som meningsfull. Intention-
process-reflektion är de steg som följs av ett mänskligt handlande så som en un-
dervisning. När vi undersöker en verksamhet så är det inte bara aktiviteten i sig
som är den viktigaste utan samspelet människa–omvärld. Figur 1 beskriver sam-
spelet mellan uppdelningarna (Samuelsson, 2003).
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3 LITTERATURSTUDIE 3.5 IKT i skolan ur ett historiskt perspektiv

Figur 1: Analystriangel för inre och yttre verksamhet

I den här undersökningen kommer vi att betrakta den yttre analystriangeln.
Där programvaran är metoden, villkoren är faktorer för att programvaran skall
kunna integreras i undervisningen. Resultatet betraktar vi som hur eleverna reage-
rar på de identifierade faktorerna. Genom att förflytta sig i ovanstående figur kan
komponenternas relationer studeras (Samuelsson, 2003).

3.5 IKT i skolan ur ett historiskt perspektiv

Räknestickan användes i gymnasieskolans matematikundervisning ända in på 1970-
talet. Där efter kom den elektroniska miniräknaren som började tas allt mer i bruk.
Nu började man på allvar diskutera användningen tekniska hjälpmedel i matema-
tiken. Ända sen slutet på 1980-talet har den grafritande räknaren använts i skolan,
bland annat i stora projekt i USA sedan 1986 (Högskoleverket, 1999).

I slutet av 1960-talet tog Sveriges riksdag upp om att det var nödvändigt att
införa datortekniken i den svenska skolan. I början på 1970-talet inleddes försök
att införa datorn i skolan och detta leddes av Skolöverstyrelsen. I en slutrapport
som kom 1980 visade på att datorn bör användas i skolan. Detta på ett sätt som
både lärare och elever kunde acceptera och som fungerade bra. Under 1970-talet
fanns det lärare som var intresserade av datorn som ett verktyg för undervisning.
Dessa tog initiativ att införskaffa ett par datorer för att erbjuda “datorkunskap”
som ett fritt valt arbete. Det var till största del natur- och matematiklärare som nu
skaffade sig dessa erfarenheter av att att änvända datorn som ett verktyg. (Riis,
2000b).

Jedeskog (1993) menar att anledningen till att man tidigt intresserade sig för
datorn i matematikundervisningen var att det var inskrivet i kursplanen för mate-
matik, Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980).

Ett beslut från riksdagen 1984 ledde fram till att datorteknik skulle introdu-
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3 LITTERATURSTUDIE 3.6 Villkor för IKT i skolan

ceras och användas i skolan. Alla elever skulle nu få 80 timmars undervisning
i datorlära under sin högstadietid. Undervisningen i datorlära sköttes av tidiga-
re nämnda matematik- och NO- lärare, på grund av deras tidigare erfarenheter.
Det satsades mycket pengar för att inskaffa nya datorer. Varje skola skulle även
fortbilda en lärare som skulle ansvara för datoranvändningen (Riis, 2000b).

Skolöverstyrelsen stod än en gång för en satsning 1988-1991 som kallades för
“Datorn i skolan”, DOS. Skolutvecklingsprojektet skulle ge erfarenheter och ge
intresserade lärare en större förståelse för datorns alla möjligheter i skolan. Det
var viktigt att utbilda lärare för att ge dem erfarenheter och kunskaper. Detta för
att kunna använda sig av datorn, vilket många menade blev allt viktigare. Det har
gjorts många satsningar för att få in datorn i skolan, men dessa två är de största
(Riis, 2000b).

År 1994 fick Skolverket till uppgift att utveckla ett skoldatornät som skulle be-
stå av en internettjänst för lärare. Denna tjänst skulle sedan kopplas till ett skolda-
tornät i Norden. Bildandet av kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
skedde samma år. Denna stiftelse satsade stora summor pengar på att utveckla
läromedel och webbplatser. Under utvecklingstiden började nya termer att dyka
upp när det gällde användningen av datorer. Begreppet informationsteknik (IT)
användes inte utan nu talade man istället om Informations- och Kommunikations-
teknik (IKT). Begreppet kommunikation ses som en social och viktig del i skolan
och vardagen. Informations Teknik i Skolan (ITiS) var en statlig storsatsning som
bildades 1998 och hade till uppgift att kompetensutveckla lärare i skolan (Riis,
2000b).

3.6 Villkor för IKT i skolan

Riis (2000a) anser att det ger stora möjligheter, risker, för- och nackdelar med
IKT i skolan. Samhället måste anpassa sig till den nya teknologiska värld vi lever
i. Hon menar vidare att det sker en snabb utveckling av dagens informationstek-
nik, vilket medför en förändring av samhället på många sätt. Samhället blir allt
mer informationsrikt och komplicerat. Vi människor lär oss hela tiden nya saker
på ett nytt sätt. Skolan påverkas av samhällets förändring och det ställer högre
krav på skolans uppdrag för att anpassa sig till de förändringar som sker i sam-
hället. Skolan har en viktigt roll att kunna hjälpa elever att kunna tolka, förstå och
kunna tillgodose sig all den information som vi ständigt stöter på och omvand-
la den till meningsfull kunskap. Information och Kommunikationstekniken (IKT)
har förändrat sociala mönster och vårt sätt att leva menar Riis (2000a).

Jedeskog (1998) menar vidare att dator-användningen i undervisningen med-
för ökad möjlighet till individualisering. Men att yttre omständigheter finns som
försvårar, såsom för stora klasser med för få datorer. Jedeskog (1998) anser också
att IKT har blivit något stort, då man kan kommunicera med omvärlden på ett

8



3 LITTERATURSTUDIE 3.6 Villkor för IKT i skolan

helt annat sätt idag, än för 20-30 år sedan. IKT i allmänhet har blivit en mycket
stor del av vardagen och inte minst i skolan. Lärare som har erfarenhet av en da-
torstödd undervisning menar att man ska använda sig av datorer i skolan för att
få variation, motivation och för att individualisera. Undervisningsinnehållet och
arbetssättet blir med datorns hjälp annorlunda än tidigare.

Farkell-Bååthe (2000) skriver i sin forkning att barn är mer spontant dator-
intresserade än vuxna. De upplever ofta ett positivt gensvar från en dator när de
använder den i olika syften. Runt om i världen finns många unga “datorfantaster”.
Både lärare och föräldrar upplever att unga idag både använder och lär sig lättare
än vuxna när det handlar om datorer. Dagens barn tillhör “datorgenerationen”. De
visar ofta ett glödande intresse för detta verktyg. Det är viktigt att de vuxna kan
ta tillvara på detta intresse för datorn som verktyg. Att hela tiden stimulera och
motivera barn med hjälp av datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.

Samuelsson (2003) menar att användningen av datorer i skolan är ett mycket
litet diskuterat område. Det har däremot diskuteras om hur lärares tilltro till en
datorstödd undervisning ser ut och vilka hinder och möjligheter som uppkommer
vid detta. Det har visat sig att det är få som använder datorn i den vardagliga
verksamheten. Lärarens syn på matematiken kan vara en orsak när det gäller att
ta tillvara på datorns alla möjligheter. Trots detta så menar han vidare att det finns
stora förhoppningar på datoranvändningen i matematikundervisningen. Det finns
en tro på att lärare kan förbättra undervisningen och lärandet med hjälp av datorer
i sin undervisning.

Jedeskog (1998) anser att det finns många fördelar med att använda sig av da-
tor som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Datorn förväntas att ge tekniska
vinster för både lärare och elever. Många moment som anses vara tråkiga och ste-
reotypa i skolan kan nu försvinna med datorns möjligheter. Datorn kan göra dessa
moment till en förbättrad undervisning och djupare kunskapssökande. Med hjälp
av datorn kan elever få hjälp med skolarbetet. Att kunna lagra informationen för
att sedan bearbeta den ett flertal gånger och ändå känna att texten tillhör en ser
eleverna som positivt. Fördelar som datorn tillskrivs gentemot andra hjälpmedel
är att datorn direkt kan ge respons och den ställer alltid upp när man vill ändra sig.
Datorn ger möjlighet att elever får jobba i sin egen takt, uppmärksamheten stärks
och datorn ger ett positivt klimat i klassrummet. Med datorn som hjälpmedel kan
elever bli mer självständiga, aktiva, motiverade och kreativa. Dock måste det en-
ligt Jedeskog (1998) finnas duktiga pedagoger som kan skapa en arbetsmiljö där
IKT ingår. Det är viktigt att vara försiktig och inte favorisera IKT som hjälpme-
del. Det går inte bara att säga att enbart datorn har gett bra resultat, utan det är
även viktigt att ha kunniga lärare. Lärare kan stötta sina elever och kunna utse
meningsfulla arbetssituationer där datorn kan användas.

Jedeskog (1998) beskriver även många nackdelar och hinder med IKT i skolan.
Han menar att införande av datorn i skolan kommer och har medfört en förändring.
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Omfattningen av förändringen är kopplat till hur mycket som datorn kommer att
användas i undervisningen. När nya förändringar sker så dyker det upp en rad
barriärer:

Den praktiska barriären – innefattar enligt Jedeskog (1998) tidsperspektivet,
resurser och system. Faktorerna i den praktiska barriären har bromsat upp utveck-
lingen och införande av nya verktyg i skolan. För få datorer är ett av de stora
problem som finns i skolan när IT ska användas. Det är även många lärare som
anser att datorn är för tidskrävande då det både gäller förberedelser till under-
visningen och hantering av maskiner och datorprogram. Jedeskog (1998) menar
vidare att det är många fler faktorer som måste räknas in i de praktiska barriärerna
så som:

• Placering – många skolor har alla sina datorer i datorsal vilket medför att
tillgängligheten minskar då man måste göra en bokning för att använda sig
av datorerna. En spontan användning av datorn som redskap i undervisning-
en hindras.

• Ekonomiska aspekter – detta kan göra att lärare och elever inte kan utnyttja
datorn som de egentligen skulle vilja. Relevanta program saknas och skolor
som tvekar på att utveckla och förnya sina datorer på grund av vad det kostar
dem på sikt.

• Etablerade strukturer – dessa strukturer i hur organisationen är uppbyggd
utgör ett hinder för att använda sig av datorn i undervisningen. En lärare
motarbetas av ett system som innehåller många fasta strukturer.

De psykologiska barriärerna – innefattar faktorer som trygghet och otrygghet.
När man är trygg att ställas inför nya saker ökar självkänslan. Detta medför att
man i allt större utsträckning vågar ta risker i att utveckla nya pedagogiska ar-
betssätt menar Jedeskog (1998). Många människor vågar inte ta steget ut i något
nytt och okänt. Det leder ofta till problem när nya saker ska införas. Behovet av
trygghet kan överstiga de pedagogiska vinster som kan göras med ett nytt förhåll-
ningssätt och undervisningsform. Under 90-talet var det allt fler lärare som såg att
datorn kunde bidra till en minskad arbetsbörda. Lärarrollen kan dock förändras
när nya verktyg tillkommer i undervisningen. Läraren kan se sig som slagen av
datorn och inte lägre är “bäst” i klassen. Elever har visat sig vara mycket intres-
serade av IT och har även skaffat sig stor kunskap om detta. Vissa lärare utnyttjar
elevers färdigheter genom att låta dem hjälpa andra elever. Det är viktigt att låta
lärare få en god kompetensutveckling för att få en väl fungerande undervisning.
Därför måste även en satsning på kompetensutveckling göras då en satsning på IT
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genomförs. Lärare ska kunna förändra sitt arbetssätt och släppa auktoriteten som
finns, vilket många lärare gör motstånd till. Det är svårt att ändra på något som
man själv tycker fungerar (Jedeskog, 1998).

Värderingsbarriären – handlar enligt Jedeskog (1998) om olika synsätt och
värderingar på människan, samhället och skolan. Den första utgångspunkten för
IT satsningen i skolan var hur den ska vara ett hjälpmedel för alla, alltså ett demo-
kratisk synsätt. Lärare pekade tidigt på faran med att låta en viss grupp av eleverna,
“en elit”, att få utnyttja skolans datorer. Man ansåg att kunskapsskillnader mellan
eleverna skulle växa och därför valdes istället en undervisningsform utan datorn.
För skolan är det viktigt att se till att alla elever får en IT-kompetens.

Maktbarriärer – påverkas enligt Jedeskog (1998) om hur organisationen ser
på IT-användningen i skolan. Det gäller att skolledningen är lyhörd och att kolle-
gorna accepterar andra medarbetares tankar och idéer. Förutsättningarna för att ett
utvecklingsarbete ska kunna bedrivas är att skolledningen är stödjande.

Tidsbrist – lärare menar ofta att den extra tid som tillkommer i en förändring
inte ryms i den ordinarie tjänsten. Därför bedömer läraren den praktiska nytta som
förändringen kan göra för deras undervisning. Om det nya kräver för mycket (tid
och kraft) så inför man inte en förändring. Reflektioner över deras val görs oftast
inte eftersom tid till detta inte finns vilket bidrar till lärares osäkerhet om deras
val är “rätt” eller “fel”. Den största bidragande delen är enligt många lärare tidsa-
spekten när det gäller att införa något nytt i skolan (Jedeskog, 1998).

För införande av IT i skolan har varit att lärare inte är så mottagliga för en föränd-
ring. Lärare har ofta en rädsla och osäkerhet när det gäller en förändringar så då
är det viktigt att ge dem aktivt stöd menar Jedeskog (1998).

Jedeskog (1998) tar även upp om att förändringar tar tid om det så gäller i
samhället eller i skolan. För att en förändring ska kunna ske så krävs det en kom-
bination av kunskapsmässiga och ekonomiska resurser. Det är sällan bara en av
dessa faktorer räcker.

3.6.1 Könsskillnader

Farkell-Bååthe (2000) redovisar forskning där det har visat sig att datorn ses som
mer intressant av pojkar än av flickor. En sammanställning av 82 undersökningar
som gjorts i USA och Kanada visade dock på små skillnader mellan könen när
det gäller uppfattning och användning av datorer. De faktorer som ofta belyses
är tycke för, ängslan för, självförtroende m.m. Det har visat sig att pojkar tycker
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sig vara bättre på att använda sig av datorer än vad flickor är. Pojkar tycker sig
även att datorn lämpar sig bäst till det manliga könet. Studier visar även att det
finns skillnader i undervisningen mellan pojkar och flickor. Det har även visat sig
att pojkar i större utsträckning än flickor är intresserade av datorundervisningen.
Flickor intresserar sig för vad datorn kan användas till och inte de tekniska spe-
cifikationerna. Då undervisning i datorlära ska ske så bör arbetsgrupperna delas
upp efter kön menar Farkell-Bååthe (2000). Om man väljer en blandad undervis-
ningsform så bör läraren ha i åtanke att se till att pojkarna inte dominerar och att
materialet för undervisningen anpassar sig såväl till pojkar som flickor (Farkell-
Bååthe, 2000).

Skillnaden mellan pojkar och flickor ifrågasätts av Ocak (2008) som menar
att det inte finns någon korrelation mellan kön och deras förhållningssätt till ma-
tematiskt programvara. Skillnaden i omfattningen av användning av ett särskilt
program beror mer på studenters attityd mot programmet och deras erfarenheter
av tidigare användning. Ocak (2008) menar vidare att användning av en viss pro-
gramvara borde vara inriktad mot studenters kunskap av att hantera programmet
i fråga. I en IKT-rik inlärningsmiljö för matematik är studenternas resultat mer
beroende av deras matematiska självförtroende (Cretchley, 2007).

Även Whitley Jr (1997) ifrågasätter skillnaden på pojkars och flickors upp-
fattning med avseende på attityder och uppträdande gentemot datorer. Resultaten
visar på en skillnad mellan könen i attityden mot datorer men att skillnaden i den
praktiska användningen var statistiskt insignifikant eller försumbar.

3.6.2 Datorstöd i undervisningen

Möjligheterna med en mer individualisering av uppgifter framhålls vid en dator-
stödd undervisning. Det är dock bara vissa former av individualisering som fun-
gerar. Programmen kan ha vissa funktioner som gör individualiseringen möjlig
såsom att eleven till exempel kan välja svårighetsgrad eller arbetstempo. En an-
ledning till att man använder sig av datorer för att lösa en viss uppgift är att det
ska gå snabbare men även lättare än att använda sig av andra metoder (Blomhøj,
2001). Enligt Jedeskog (1998) finns det inte något som säger att elevers kunskaper
blir bättre med datorer som hjälp, men det kan vara en motivationshöjande faktor.

3.6.3 Pedagogisk programvara och dess villkor

De studier som har haft till syfte att undersöka IKT:s möjligheter till bedömning
och återkoppling har inom det matematikdidaktiska området inriktat sig på stu-
denter på högskole- eller universitetsnivå (Cretchley, Ellerton and Fogarty, 2000;
Cretchley, 2007; Ocak, 2008).
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Många av de datorprogram som finns har rutiner för återkoppling inbyggda i
sig. Ur en inlärningssynpunkt kan det vara viktigt att eleven snabbt får reda på om
ett svar är rätt. Men det är viktigt att ställa sig frågande till den återkoppling man
får från vissa datorprogram. Inlärningen beror på programmets variationsmöjlig-
heter, konstruktionen, och den förmåga att anpassa sig till alla elevers förutsätt-
ningar. Alltså är en lärare viktig när det gäller att ta reda på vad som är rätt eller
fel. Läraren kan anpassa sin förklaring mer till varje enskild elevs behov än vad en
återkopplingsfunktion som är inlagd i en programvara kan göra (Farkell-Bååthe,
2000).

Farkell-Bååthe (2000) tar upp fyra faktorer som ett datorprogram bör innefatta
då användbarheten avgörs, faktorerna har vi valt att benämna de fyra A:en.

• Anpassning – innebär att datorprogrammet ska ha funktioner som är väl
anpassade och följer strukturer hos en uppgift för att den ska kunna lösas
av användaren. Programmet ska helst kunna anpassas efter en elevs behov
genom till exempel innehåll, svårighetsgrad och karaktär.

• Användarvänlighet – Innebär ett programs åtkomlighet. Åtkomligheten häng-
er ofta på att eleven har tillgång till en viss dator som har de program som
eleven avser att använda. Programmet ska inte ge för mycket information än
vad individen som ska använda sig av programmet klarar av och kan upp-
märksamma. Alla datoranvändare är olika och uppfattar olika saker. Därför
är det av stor vikt att programmet stöder olika typer av användare. Olika
funktioner som språk, uppgiftstyper, svårighetsgrader, utförande, ljud bör
vara användarvänligt för att en individualisering ska ske.Hjälpresurserna
runt ett program är av viktiga för att hjälpa användaren när problem upp-
står.

• Användaracceptans – handlar om att individen som skall använda program-
met är positivt inställd och har hög motivation att använda sig av program-
met. Om individen inte har den positiva inställningen till ett program så är
det en stor risk användaren inte vill lära sig använda det. Även dessa fakto-
rer kan göra att användaren inte använder programmet på ett bra sätt vilket
leder till att man slarvar och är oengagerad. Användaracceptansen är bero-
ende på hur användaren ser på användningen av datorer. Kan datorn vara ett
hot mot eleven? Det finns även lärare som inte har motivation eller en posi-
tiv inställning till datoranvändningen. En viktig faktor när det gäller lärares
inställning till datorn är tidsaspekten då verktyget kräver tid, som ska tas
från det ordinarie skolarbetet.

• Användarkompetens – är när användaren har tillräcklig kompetens för att
använda sig av datorn på ett effektivt sätt. Med en användare menas oftast
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lärare och elev. Kunskaper om datoranvändning och datorprogram är nöd-
vändiga för att tillfredsställa användarens behov.

Farkell-Bååthe (2000) menar vidare att när utbildning av nya datorprogram
sker så är det viktigt att planeringen anpassar sig efter den grupp som ska utbil-
das, med dess kunskapsnivåer och egenskaper. Gruppens förkunskaper och för-
utsättningar är viktiga när nya program ska introduceras. Läraren måste ha direkt
kontakt och församtal med eleven då introduktion, genomgångar och diskussioner
av delar inom matematiken genomförs. Datorstödd och en lärarledd undervisning
bör ligga i jämnvikt med varandra. Frågor som varför man ska ha en datorstödd
undervisning, varför ett specifikt program ska användas och vilka behov eleven
har bör ligga till grund för de val läraren gör i sin undervisning. En stor fördel
med att använda sig av datorn i undervisningen är att man kan spara tidigare re-
sultat. Detta ger möjligheten att hela tiden studera sina egna framgångar och de
förbättringar som gjorts. Att få en snabb respons på det arbete eleven genomfört
leder till en ökad motivation och intresse för matematikämnet. Dock finns det fort-
farande problem med en datorstödd undervisning. Problem som för få datorer i ett
klassrum. Det kan till en början leda till stress då elever ska lära sig att turas om
och hålla sig till arbetsschemat. (Farkell-Bååthe, 2000).

3.6.4 IKT i matematikundervisningen

Miniräknaren och datorstöd brukar vara de två former som brukar nämnas i sam-
band med matematikundervisningen. Man brukar ofta diskutera värdet av dessa
IKT verktyg i skolan. Kan dessa verktyg öka kvaliteten eller underlättas lärandet
av dessa hjälpmedel jämfört med den traditionella matematikundervisningen där
största delen av undervisningen är lärarledd och arbetet sker i en lärobok? Efter en
lång erfarenhet av en datorstödd matematikundervisning, på både nationellt och
internationellt plan, finns ännu osäkerhet bland lärare om det pedagogiska värdet
av datorstödd undervisningsform i matematik. Tidigare forskning kring detta ger
heller inga enkla svar på denna fråga (Högskoleverket, 1999).

Blomhøj (2001) menar att IT inte kan betraktas som ett neutralt redskap i
matematikundervisningen, utan att man förändrar lärandesituationen och under-
visningens innehåll. Detta är ett väldokumenterat i både teoretisk och empirisk
forskning. IT-verktyg, såsom miniräknaren och datorn, introduceras för att skapa
en ny lärandesituation. Elevernas villkor förändras och leder till att det matema-
tiska innehållet kommer att påverkas.

Genom en teoretiskt och empirsikt grundad forskning är det ett väldokumenterat
faktum att IT inte kan betraktas som ett neutralt redskap som kan användas i mate-
matikundervisningen, utan att man på ett avgörande sätt förändrar undervisningens
form och innehåll (Blomhøj, 2001, s. 186).
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Anpassas inte undervisningen kommer både lärare och elever uppleva att de extra
moment som IKT då blir kommer i vägen för den ordinarie undervisningen

Även Niss (1999) är inne på samma spår och menar att introduktionen av IKT
inom matematikundervisningen inte automatiskt ger önskade kunskaper för ele-
verna. För att öka och fördjupa elevernas matematiska erfarenheter krävs en nog-
grannhet och omsorg när de nya verktygen ska integreras i undervisningen. Han
betonar dock att användningen av datorverktyg i matematiken inte kan ersätta en
elevs förståelse av matematik. Ett exempel som kan belysas är hur miniräknaren
ersätter elevers aritmetiska kunskaper. Elevernas förståelse av aritmetik blir inte
mindre men de informella räkneregler tidigare generationer besuttit har försvun-
nit.

Cretchley (2007) beskriver en studie där självförtroendet hos studenter i en
IKT-berikad inlärningsmiljö undersökts. Resultatet från studien visar på att stu-
denters resultat på uppgifter och övningar kopplade till matematisk programvara
mer berodde på deras allmänna matematiska självförtroende än på deras vana eller
självförtroende att använda IKT.

The research findings confirm that computer confidence is a very different construct
to mathematics confidence. Mathematics confidence was more closely related to
students’ performance than was computer confidence, on all types of course tasks,
including those that required or invited the use of technology (Cretchley, 2007,
s.37)

Det är alltså viktigt att ta hänsyn till gruppens datorvana och den kunskaps-
nivå gruppen besitter för att kunna “välja” lämpliga datorprogram till gruppen.
Men som citatet ovan nämner så är det av större vikt att individen har goda äm-
neskunskaper än besitter kunskaper i hur ett enskilt program fungerar. I studien
visar Cretchley (2007) att elevernas självförtroende med att använda IKT-rika in-
lärningsmiljöer har liten koppling till resultatet. Det viktigaste indikatorn för re-
sultatet är eleverna självförtroende och tron på det egna matematiska kunnandet.

It is significant, and perhaps surprising, that very few leaned heavily on technology
despite being permitted access to it in the examinations. Use of technology as an aid
to learning did not appear to shake students’ conviction that they learn better away
from the computer and that the need to be competent with written mathematical
skills. These views seemed to arise from deeply held beliefs, the nature of their
experience of technology, and the nature of the examinations (Cretchley et al., 2000,
s.227).

En viktig faktor, enligt Cretchley (2007), är det förhållningssätt studenter tilläm-
par vid IKT användningen inom matematikundervisningen. De flesta studenter
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anser att det viktigaste att lära sig är att för hand kunna använda matematiska be-
grepp och räkneregler. Få studenter använder sig av IKT för att lära sig matematik.
Detta synsätt är naturligt om man ser till den form examinationer i matematik of-
tast har och hur eleverna ser på IKT.

Det finns två faktorer som har avgörande betydelse för hur programvaran fun-
gerar i undervisningen. Den ena är om eleverna inte ges möjligheter till att ta
kontroll över sitt eget agerande i lärandemiljön. Det kan leda till en ren avkod-
ning om vad läraren vill att eleverna skall göra, vilket kan innebära att värdefulla
möjligheter till lärande går förlorad. Eleverna ges möjligheter till att vara aktiva
i relevanta och stimulerande situationer. Det andra problemet är användargräns-
snittet hos programmet och dess speciella beteckningar och symboler. De är lika
viktiga att lära sig men har inte den relevans till undervisningen som det ordinarie
innehållet Blomhøj (2001).

Slutsatsen i undersökning beskriven i Blomhøj (2001) blir att kompetens bör
utvecklas för att kunna använda moderna IKT-verktyg i samband med matema-
tikundervisningen och förstå de möjligheter och begränsningar som finns. An-
vändningen av matematik i vardagen bygger i allt större utsträckning på den nya
tekniken. I dess studieförberedande syfte är det relevant att kunna hantera mate-
matiska verktyg. Integrationen av IT kräver tydliga intentioner om vilka kompe-
tenser IKT-verktyg inom matematikundervisningen skall bidra till. Användningen
av IKT fokuserar på nya aspekter av de ämnesmässiga begreppen och medför att
eleverna får en möjlighet att arbeta med nya representationsformer.

När den enskilde läraren skall planera sin undervisning, är det avgörande kriteri-
et för introduktionen av IT att detta kan hjälpa läraren med att hantera dilemmat
mellan de enskilda elevernas personliga läroprocesser och de officiella målen för
elevernas inlärning (Blomhøj, 2001, s. 213).

Detta sker mer och mer på svenska högskolor och universitet vilket Högskolever-
ket kunde konstatera redan 1999.

Utvecklingen av dator-baserade matematikverktyg och undervisningsprogram i ma-
tematik påverkar i allt större grad både form och innehåll i den grundläggande mate-
matikundervisningen vid svenska universitet och högskolor (Högskoleverket, 1999,
s. 5).

Denna anpassning av matematik undervisningen till en dator-baserad matematik-
undervisning har dock inte letat sig ner i lägre stadier.
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3.7 Matematikdidaktisk programvara

De program som används i matematikundervisningen kan delas in på ett flertal
olika sätt. Nedan presenterar vi några indelningar som har gjorts inom forskningen
på området.

Lingefjärd and Holmquist (2001) delar in matematikprogram i två olika grup-
per. Den första gruppen innefattar program som är avsedda eller begränsade till
ett litet område inom matematiken, exempelvis geometri eller algebra. Dessa pro-
gram brukar i allmänhet ha begränsade funktioner. Den andra gruppen är allmänna
matematiska program som används till generella beräkningar.

Jedeskog (1993) skiljer på två olika typer av program inom matematikunder-
visningen. Ett av dem är drillprogram som tillåter användaren öva ett moment.
Den andra är program som inriktar sig mot problemlösning som ger större möj-
ligheter att jobba på många olika sätt. På de ställen runt om i landet där man
använt sig av program för problemlösning har resultatet varit positiva och arbets-
sättet verkar leda till en ökad förståelse i matematik. Att laborera, manipulera och
åskådliggöra abstrakta tankar med datorns hjälp sägs främja elevernas begrepps-
utveckling. Genom att arbeta med datorn på ett fritt sätt gör eleverna mer ‘rustade
för nya utmaningar’ (Jedeskog, 1993).

Zand and Crowe (2001) gör den hittills mest omfattande indelningen av olika
typer av programvaror som kan användas i utbildningssyfte. Indelningen av pro-
grammen görs inte efter deras tänkta syfte, utan hur den kan användas i matema-
tikundervisningen. Program med användningsområden som inte är direkt koppla-
de till matematik men kan användas till matematikundervisning redovisas också.
Klassificeringen presenteras i figur 2 s. 20 nedan.

Med Extern programvara syftar Zand and Crowe (2001) på program som in-
te är tänkta att användas i matematikundervisningen så som kalkylprogrammet
Excel. Informationsverktyg anger program som kan användas för att inhämta in-
formation om ett matematiskt område, här kan Wikipedia ses som ett exempel.
Matematisk programvara uppdelas i två kategorier: de som är konstruerade för
undervisning Didaktisk och de som är konstruerade för matematik som veten-
skaplig disciplin Utförande. Inom kategorin Didaktisk hittar vi begränsade pro-
gram som geometriprogrammet Cabri Geometri, i den Utförande kategorin hittar
vi numerikprogrammet Matlab eller det symbolhanterande programmet Maple.

3.8 Webb-baserade didaktiska verktyg

Utöver den indelningen som Zand and Crowe (2001) redogör för så kan vi läg-
ga till ytterligare en aspekt av Matematisk Programvara med didaktisk funktion,
nämligen webb-baserade verktyg. Med webb-baserad menar vi program som inte
behöver installeras på enskilda datorer utan åtkomst sker genom en klient exem-
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pelvis en webb-läsare.
I artikeln Karran (2004) beskriver författaren några olika former för webb-

baserade verktyg samt faktorer för hur de kan integreras i undervisningen. Några
olika former som är av intresse i denna undersökning listas nedan.

• Självbedömning

• Online examinering

• Online test

• Självrättande uppgift

The students’ survey results related to their preception and evaluation of the web-
based assessment indicated that the immediate feedback and instant scoring appeard
to be the most attractive features of the web-based learning (Nguyen and Allen,
2006, s. 274).

Ovanstående citat beskriver fördelar med webb-baserad bedömning och trä-
ning. Det studenterna i Nguyens (2006) studie upplevde som mest positivt med
webb-baserad bedömning var återkopplingen som skedde direkt och att ögon-
blickligen få veta betyget på uppgiften. Studenterna upplevde även att de hade
mer och större kontroll över sina insatser och lättare att planera.

Web-based assessment not only provided students with more practice, but also hel-
ped them build better self-confidence, self-efficacy, and self-motivation (Nguyen
and Allen, 2006, s.275).

Nguyen and Allen (2006) menar att det finns tidsvinster för alla deltagande
parter med en väl implementerad webb-baserad bedömning. Läraren får mer tid
till eleverna och ytterligare underlag för bedömning av elevens prestation. Tid som
gått åt till att läsa inlämningar och betygssättning kan istället ägnas åt eleverna.
Eleven har vinster i form av mer tid för övning, självutvärdering och erhåller en
större mängd direkt återkoppling på sina insatser. Nguyen and Allen (2006) menar
att webb-baserad bedömning ger fler tillfällen att öva. Det bygger upp elevernas
självförtroende och ökar deras självständighet.

3.9 Webb-baserad diagnostisk programvara

Mycket av den forskning som har gjorts på IKT inom matematiken (Cretchley
et al., 2000; Jones, 2008; Ocak, 2008), berör universitet som använder olika typer
av matematikdidaktisk programvara för att stötta sina studenter.
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Universitetet har länge haft ett problem att få elever att nå upp till de mål och
förutsättningar som ställs på dem i matematik. Främst i den tekniska matematiken
som i huvudsak läses på universiteten. I ett försök att hjälpa studenterna att få
bättre kunskaper och färdighet i matematik så började matematikprogram av olika
slag användas i undervisningen. Problemet med den var att det studenterna inte
fick bedömt och graderat åsidosattes för i deras tycke viktigare moment (Jones,
2008).

Universitetens fokus har i stor utsträckning legat på hur man kan hjälpa stu-
denter med svårigheter i matematik samt hur man kan möta de allt mer överhäng-
ande ekonomiska kraven. Två inriktningar kan urskiljas ur den forskning vi har
studerat. En är matematiska hjälpmedel för att undersöka matematiska problem
genom simulering och undersökning via datorn. Program som används inom det
här området är främst Matlab som använder sig av numeriska beräkningar och
Maple som är ett symbolhanterande algebraiskt system. Den andra inriktningen är
bedömning av studenter antingen som ett betygsgrundande moment eller som en
bedömning av studenternas kunskaper med återkoppling till studenterna (Jones,
2008).

Det är den senare av de två inriktningarna som vi belyst i vår undersökning.
Programmet vi kommer att använda i undersökningen är en vidareutveckling av
ett flertal av de programtyper vi har beskrivit tidigare i bakgrunden. Programmet
är helt webb-baserat och är utgångspunkten i vår undersökning.

Vi har valt att benämna den här typen av program som webb-baserade diagnos-
tiska program. Dessa program kombinerar en del av de moment som redogjorts
för i sektion 3.8 (s. 17) samt funktionen att det är helt webb-baserat. De kan även
klassificeras enligt programschemat i figur 2 (s.20), som ett matematikdidaktiskt
program avsett för bedömning och självutvärdering. Programmet bygger på att lä-
raren skapar test med egna konstruerade frågor som studenter kan genomföra via
internet. Frågorna kan vara av flera olika typer; exempelvis flervals frågor, nume-
riska frågor där svaren skall paras ihop och grafiska frågor. Studenterna får, efter
att provet lämnats in, information om poängen på proven samt den återkoppling
läraren valt att ange i programmet. Vad som skiljer nyare varianter i denna klass
av program är möjligheten att slumpa fram oändligt många uppgifter enligt krite-
rier som läraren anger vid konstruktionen av frågor. I konstruktionen av uppgifter
kan programmets inbyggda symbolhanterande och numeriska funktioner använ-
das och programmet kan själv evaluera matematiska uttryck. Svaren skall skrivas
enligt ett givet format, vilket kan upplevas som svårt av vissa studenter. Jones
(2008) menar att med rätt stöd och återkoppling så kan det undvikas.

I den här undersökningen har vi valt att använda oss utav MapleTA som är ett
exempel på ett program ur den ovan beskrivna kategorin av program.
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Figur 2: Indelning av matematikdidaktiska programvaror
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4 Metoder och tillvägagångssätt

4.1 Upplägg av studien

Vår undersökning bygger på flera delmoment som genomförts i nedan beskriven
ordning. Vi började vår undersökning med en litteraturstudie, därefter lärde vi oss
MapleTA-programvaran och konstruerade frågor. Frågorna användes till att ska-
pa det test vi lät elever genomföra senare i undersökningen. Konstruktion av den
enkät som skulle användas till studien var nästa moment. Efter det gick vi ut till
en skola för att genomföra testet och sedan fick eleverna besvara den enkät vi
gjort för ändamålet. Vi analyserade sedan svaren från enkäten och använde även
data insamlad från MapleTA-programmet. Den ansats vi har gjort är att undersö-
ka hur ett program som MapleTA passar in i en undervisningssituation under de
villkor vi har beskrivit i bakgrunden. Därför infogar vi även de erfarenheter vi har
tillgodogjort oss av att använda programmet från ett lärarperspektiv.

Litteraturen hittats med sökningar främst i datorbaserna Ebsco, Eric och Sco-
pus samt Google Scholar. Nyckelord som använts i sökningen är computer-aid,
computer attitudes, e-learning, mathematics didactics och web-based. Vi har i
huvudsak försökt använda oss av nyare artiklar. Utvecklingen av teknik har skett
i ett tempo som gjort att forskning inom området har blivit inaktuell även om den
ligger endast ett decennium bort i tiden. Genom att använda artiklar som är publi-
cerade i vetenskapliga tidskrifter och därmed är granskade borgar för objektivitet
och kravet om vetenskaplighet.

Litteraturgenomgången ska göras hand i hand med att problemformuleringen
utarbetas. Här går man noggrant igenom relevant litteratur för det problemområde
som ska belysas. Genom detta kommer ens insikt att växa inom det bestämda
problemområdet. Här får man hjälp av att avgränsa sig, finna nya vinklar och
man kan fokusera sig på specifika frågor som dyker upp genom arbetets gång.
Genom att läsa andras undersökningsresultat på det specifika området uppkommer
nästan alltid nya idéer och infallsvinklar. En vetenskaplig undersökning kräver en
omfattande litteraturgenomgång för att sätta in undersökningen i sitt vetenskapliga
sammanhang. Under litteraturgenomgången närmar sig steget i undersökningen
då ansats ska väljas (Ejlertsson, 2005).

Vi har valt att lägga upp denna undersökning som en fallstudie, där några fak-
torer för IKT i matematikundervisningen på gymnasiet belyses. Fallstudien har
gått till så att vi har låtit fyra gymnasieklasser genomföra ett test i ett webb-baserat
diagnostiskt program, där vi själva konstruerade testfrågorna. Därefter har elever-
na besvarat en enkät. Där enkäten frågar efter hur elever ser på IKT–användningen
i matematikundervisningen, vad de själva använder datorn till och vad de tyckte
om att använda MapleTA.

Vi har valt att studera fenomenet ur olika perspektiv, elevernas perspektiv och
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lärarperspektivet. Detta görs genom att eleverna får genomföra det konstruerade
testet i MapleTA och därefter besvara en enkät. Enkäten som eleverna fick besva-
ra behandlar forskningsfrågorna ett, två och tre. Datan från enkäterna analyseras
gentemot resultatet vi fått in från testerna och våra egna erfarenheter av konstruk-
tionen av testet. Vår utvärdering av våra egna erfarenheter i samband med att
konstruera testet motsvarar forskningsfråga fem.

4.2 Metodval

Stake (1995) benämner ett fall som ett slutet system, där man betraktar fallet som
ett objekt och inte en process. En instrumentell fallstudie kan med fördel användas
för att säga någonting om även det generella fallet och inte endast det specifikt un-
dersökta fallet. Fallstudien är inte det mest lämpade att studera det generella fallet
men kan användas för att modifiera generaliseringar av redan tidigare existerande
modeller (Stake, 1995).

Triangulering har använts som ett sätt att minimera feltolkningar och öka va-
liditeten hos den insamling av dator som gjorts, antingen att upprepningsbarheten
kontrolleras eller att fenomenet studeras ur flera olika perspektiv (Stake, 1995).
Vi har i denna studie använt oss av data- och teoretisk triangulering. Stake (1995)
beskriver de olika formerna av triangulering som att data är konstant över tid eller
rymder respektive att teoretiska ansatser från olika perspektiv används.

Holme, Solvang and Nilsson (1997) tar upp om att skillnaderna mellan kvan-
titativ och kvalitativ metod är att hur vi använder oss av siffror och statistik.

Trost (2007) menar vidare att skillnaden mellan dem inte bara behöver vara när
det rör sig om enbart siffror utan även om man använder sig av ord som längre,
fler eller mer så handlar det om ett kvantitativt tänkt. Undviks sådana jämförelser
så handlar det om en kvalitativt ansats.

Holme et al. (1997) anser att metoderna har både starka och svaga sidor. Me-
todvalet ska utgå från den frågeställning som ska undersökas. De kvalitativa me-
toderna är mycket mindre formaliserade och inriktningar sig inte på om informa-
tionen har en generell giltighet. Istället ges möjligheten att på olika sätt samla in
information och dels kan få en djupare förståelse för det problem som studeras.
Metoden brukar kopplas samman med den källa som informationen hämtas ifrån.

Kvantitativa metoder är istället mer formaliserade och strukturerade än kvali-
tativa. Metoden avgör vilka svar som kan vara tänkbara i studien. Upplägget och
planeringen av studien och användandet av denna metod kännetecknas av selek-
tivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. Alla dessa faktorer spelar
in för att kunna göra formaliserade analyser, göra jämförelser och prova om resul-
tatet gäller alla enheter som önskas vara med i studien. I analysen av kvantitativ
information så används till stor del statistiska mätmetoder.
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Bryman (2002) tar upp om att en första anblick av skillnaden mellan metoder-
na kvantitativ och kvalitativ visar att en kvantitativ forskare mäter olika företeelser
medan en kvalitativ forskare inte gör det.

Ejlertsson (2005) menar att valet mellan en kvantitativa eller kvalitativa me-
tod som är mest lämpad för studien inte alltid är helt självklar. Ibland så behövs
det en del överväganden när valet av metod utförs. Att använda sig av enkäter
är överlägsen inom en del områden, medan intervjun istället är överlägsen inom
andra.

Holme et al. (1997) tar även upp om att de båda metodernas starka och sva-
ga sidor kan stärka varandra. Valet av metod ska grundas på vad som passar bäst
till den specifika studien. Kvantitativ och kvalitativ metod kan båda ge bättre för-
ståelse för det samhälle vi lever i och hur faktorer som människor, grupper och
institutioner handlar och påverkar varandra. Vissa frågeställningar lämpar sig bäst
att angripa med en kvantitativ ansats medan andra för en kvalitativ.

Trost (2007) anser att båda metoderna behövs lika mycket,är lika värda och
ska kunna användas i kombination med varandra. Syftet ska vara grunden för de
metodval som görs.

Då vi är intresserad av att ta del av många elevers användning av IKT i mate-
matikundervisningen och det program vi introducerat så valde vi att göra kvanti-
tativ studie med kvalitativa inslag. De kvalitativa inslagen består i de öppna frågor
som finns i enkäten samt de erfarenheter som görs i användningen av MapleTA.
Datainsamlingsmetod i form av en enkät lämpade sig bäst till undersökningen.
Enkäter passar bra för att ge en överskådlig bild. Det är vanligt att man vill göra
en statistisk undersökning på abstrakta fenomen exempelvis upplevelser. Dessa
går inte att mäta direkt utan man måste först välja en ansats för att kvantifiera
problemet. Enkäter kan vara ett bra val att användas för att mäta fenomen och
applicera mått på fenomenet man har mätt (Ejlertsson, 2005).

Fördelen med enkäter är att de kan vara mindre tidskrävande, vilket kan vara
en avgörande faktor om ett stort urval av elever ingår i undersökningen. Samti-
digt säkerställs att alla informanter får samma frågor vilket gör svaren lättare att
jämföra (Ejvegård, 2009).

4.3 Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen i vårt arbete består av fyra klasser med elever som går sitt
första år på det naturvetenskapliga programmet (NV). Matematikundervisningen
i de fyra olika klasserna var fördelade på fyra lärare, ingen klass hade med andra
ord samma lärare. Totalt tillfrågades cirka 80 elever. På NV-programmet i denna
skola erhåller eleverna en egen bärbar dator vid starten på programmet. Datorn är
tänkt att användas som ett integrerat element i undervisningen och borgar för en
god datorvana hos eleverna. Vi har tagit hänsyn till att dessa elever har datorvana
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då vi skulle introducera ett nytt program och vi ville minimera faktorer som ovana
med IKT i allmänhet genom detta val.

4.4 Testkonstruktion

MapleTA har vi valt som exempel på en webb-baserad diagnostisk programvara
i den här undersökningen. Vad som karakteriserar ett modernt program i den här
kategorin av programvara är bland annat möjligheten att skapa ett stort antal frå-
gor genom att bygga in parametrar när man konstruerar frågorna. Parametrarna
kommer sedan att slumpas fram i enlighet med hur de är angivna, en given fråga
kommer “aldrig” att återkomma. Den återkoppling på varje fråga som läraren vill
att eleven skall erhålla skrivs in vid konstruktionen av frågorna. Det går även att
ange när återkopplingen skall användas, vid felaktigt svar, alltid eller i slutet av
testet. Ett test består av ett batteri av frågor som väljs när testet skapas. Antalet
poäng som krävs för ett godkänt test anges vid konstruktionen av testet. Möjlig-
heten att ange hur många gånger varje elev skall tillåtas göra om testet, om inte
godkänt antal poäng uppnås existerar (Maplesoft, 2007).

De kriterier som vi använde för att konstruera frågebatteriet till testet i Maple-
TA såg ut som följande.

• Tidpunkten för undersökningen låg nära nationella provet i kursen Mate-
matik A därför använde vi liknande frågor som Nationella provet i Ma A.
Efter samråd med elevernas lärare koncentrerade vi oss på området som
behandlar grundläggande aritmetik och grundläggande algebra.

• Frågor som inte endast kan lösas med huvudräkning utan kräver viss räk-
ning med papper och penna samt behov av miniräknare. Detta val gjordes
för att undkomma den automatisering som i bland uppstår vid besvarandet
av uppgifter i ett datorprogram.

• Frågorna får inte vara så svåra att de avleder från programmet och gör så att
eleverna avbryter testet för att det blev för svårt.

4.5 Insamling av data och analys

4.5.1 Enkäter

Enkäter liknar intervjuer med den skillnaden enkäter besvarar respondenten själv
på och noterar sina svar. Vid intervjuer kan intervjuare förtydliga frågeformule-
ringar eller ställa följdfrågor. Enkäter består vanligtvis av ett batteri med slutna
eller öppna frågor och kan jämföras med en strukturerad intervju (Trost, 2007;
Ejlertsson, 2005).
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En nackdel med att välja enkät som metod är att frågeställaren inte har möj-
lighet att ställa några följdfrågor på det som respondenten har svarat. Därför är
det av stor vikt att granska de frågor som man tänkt ställa så att de frågor som
studien syftar till blir besvarade och inte lämnas obesvarade eller felaktigt ifyllda.
Att göra en väl genomarbetad enkät är en viktig del i forskningsarbetet. Det tar
längre tid än vad de flesta föreställer sig när en enkät ska konstrueras. Det krävs en
omfattande planering och tankearbete innan frågeformuläret utformas.(Ejlertsson,
2005)

Jacobsen (2007) menar att oavsett frågeställning så är det viktigt att tänka på
några generella regler. En av dessa regler innebär att man ska eftersträva enkelhet
och framförallt tydlighet i sina frågor. Frågorna bör byggas upp av korta och av-
slutande meningar. Undvik långa frågor med instuckna bisatser och undvik även
dubbelfrågor där respondenten får förhålla sig till två olika förhållanden samti-
digt. Krångliga termer och fackord gör att vissa respondenter kommer att uppleva
frågorna som för svåra. De kan då välja att inte besvara enkäten. Samma frågor
kan även tolkas på olika sätt av olika respondenter. Ledande frågor som leder re-
spondenten mot en viss riktning bör undvikas. Om frågeformuläret innehåller få
öppna alternativ kan det innebära att respondenterna känner sig fasta och inte kan
lämna en egen åsikt. Frågeformuläret bör därför avslutas med en eller flera öpp-
na frågor. Enkäten bör inledas med “lätta” frågor för att senare gå vidare till de
mer avancerade frågorna. Slutligen bör frågeformuläret testas av en utomstående
person för att undvika många oanvändbara svar (Jacobsen, 2007).

4.6 Undersökningen

Vi påbörjade denna undersökning hösten 2009, studien bestod i tre delar. Det förs-
ta delen var litteraturstudien som ligger till grund för allt arbete. Den andra delen
bestod i att ställa upp kriterier för testet av MapleTA. Vi studerade även de ma-
nualer som fanns tillgängliga om programvaran och fick hjälp av universitetets
ansvarige för programmet att upprätta en egen sida på universitetets server. Vi ha-
de även kontaktat lärare för att få tillåtelse att genomföra denna teststudie. I en
medelstor stad i Sverige genomförde vi vår undersökning i fyra naturvetenskapli-
ga klasser i årskurs ett på samma skola. Vi fick hjälp av den IT-ansvariga läraren
på programmet med att hitta tider då vi kunde besöka skolan och informera klas-
serna om vår studie. Den tredje delen var att genomföra en enkätundersökning. Vi
erbjöds att genomföra enkätundersökningen i deras webb-baserade lärplattform,
vilket vi tackade ja till.

Testet pågick i två veckor med start i början på december. När vi besökte skolan
gick vi sedan till var och en av de fyra klasserna som skulle delta och redogjorde
för vilka vi var och vad vi ville att de skulle göra. I demonstrationen använde vi
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dator och projektor för att snabbt visa hur programmet fungerar vi delade även
ut användarnamn och lösenord åt alla elever. Eleverna bads även särskilja mel-
lan frågorna och programmet i sig självt. Innan enkäten publicerades i elevernas
webb-klassrum fick de prova programvaran i en vecka. Enkätresultatet har analy-
serats och presenteras under nästa huvudrubrik.

4.6.1 Bortfalls analys

Vi kunde redan under veckan, efter det att vi hade gjort vår introduktion av pro-
grammet MapleTA, se att intresset för att både testa programmet och svara på
enkäten var lågt. Trots att vi skickade ut påminnelser och öppnade upp såväl pro-
grammet som enkäten ytterligare en tid så var fortfarande intresset lågt. Under
den extra tid som vi tillsatte till eleverna var det inte någon fler som svarade på
enkäten. Vi tror att detta kan bero på flera saker så som:

• En tvådelad undersökning – där respondenterna måste genomföra två mo-
ment, dels att testa programmet och dels att besvara en enkät. Den tid som
eleverna var tvungen att lägga ner blev mycket större än vad endast en enkät
eller intervju krävt

• För kort introduktion – då vi bara hade tio minuter på oss för varje klass så
blev det en väldigt kort introduktion. Vi visade upp programmet med hjälp
av en projektor och försökte övertyga eleverna om programmets fördelar.
Att “sälja” och övertyga elever om alla fördelar och mening med att använda
programmet är svårt under denna korta stund. Med tanke på programmets
omfattning så skulle vi vilja påstå att när man ska införa något nytt så krävs
det att introduktionen sker vid upprepande tillfällen.

• Respondenternas arbetssituation – att få elever att utöver sitt vanliga arbete
och på sin lediga tid arbeta med detta är svårt då det deltagandet i under-
sökningen var frivilligt. När vi väl var på plats så verkade det som att vi
lyckades fånga elevernas intresse. Undersökningen var frivillig att delta i,
vilket gör att ett stort bortafall kan uppkomma, som det gjorde. Även att det
närmar sig nationella provet, i matematik, samt att det börjar bli slutet av
terminen kan bidra till att bortfallet blev så stort.

• Att ge ut användare – under introduktionen så gav vi ut användare och lö-
senord till varje enskild elev som de själva fick skriva upp. Att skriva upp
sin användare på ett litet papper eller löst i räkneblocket kan medföra att
eleverna tappar bort det. Här hade vi istället kunnat skicka ut e-post med
varje enskild användare och ett introduktionsbrev i hur de ska gå tillväga
när de testar programmet. Att det fanns en del missförstånd kunde vi tyda
ur de slutliga kommentarerna vi fick på enkäten.
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4.7 Tillförlitlighet

4.7.1 Reliabilitet och validitet

Begreppen avser vad som inom positivismen eller naturvetenskapen brukar be-
teckna precision och noggrannhet. Precision eller reliabiliteten avser att man mä-
ter det man har till syfte att mäta. Med reliabilitet eller tillförlitlighet menar man
att mätningar är stabila och inte utsatta för till exempel slumpinflytelser. Uttryckt
på ett annat sätt skall samma frågor ge samma svar vid ett annat tillfälle om förut-
sättningarna är samma. Ett kvalitativt svar beror dock på flera olika faktorer vilka
alla inte går att kontrollera. Miljön eller omgivningen skall helst vara lika för att
inte inverka på resultaten.Reliabilitet innebär den relativa frånvaron av slumpmäs-
siga fel eller att det är stabiliteten i mätningarna (Gustavsson et al., 2004). Reliabi-
liteten går att testa genom att indela i flera olika grupper eller att genomföra testet
flera gånger enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson and Wängnerud (2003). Reliabi-
liteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är i bearbetningen
av informationen (Holme et al., 1997).

Validiteten eller noggrannheten berör hur stort mätfelet är i förhållande till
det man mäter. Frågorna formuleras på den teoretiska nivån medan undersökning-
en genomförs på den operationella nivån. Undersöker vi empiriskt det vi på den
teoretiska nivån påstår att vi undersöker? (Esaiasson et al., 2003).

4.8 Etiska perspektivet

Vid introduktionen ute i klasserna informerade vi om att deltagandet i undersök-
ningen var frivilligt och enkäten var helt anonym. Enkäten innehöll enligt oss få
frågor som skulle kunna betraktas som känsliga. Vi ställde en socioekonomisk
bakgrundsfråga vilket var eleverna hade en egen dator hemma. Vi frågade även
eleverna om deras vilket betyg de erhöll i ämnet matematik från grundskolan. Vi
bedömer att vi genomfört undersökningen på ett acceptabelt sätt utifrån ett etiskt
perspektiv.
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5 Resultat & Analys

5.1 Enkätresultat

Från vår enkätundersökning erhöll vi 22 st ifyllda enkäter. Nedan redogörs för en
sammanställning av enkätsvaren.

5.1.1 Till vad använder gymnasieelever datorn till på fritiden sett ur ett

genusperspektiv?

I gruppen av elever som besvarade enkäten var könsfördelningen uppdelad i 61%
tjejer och 39 % killar.

Figur 3: Vad eleverna minst en gång i veckan använder datorn till.

Figur 3 visar till vad kvinnliga och manliga elever använder datorn minst en
gång i veckan. Datoranvändningen i båda grupper var hög och skillnaden i an-
vändning syns i social medier kontra spelandet för män och kvinnor.

5.1.2 Vilka erfarenheter har gymnasieelever av IKT i matematikundervis-

ningen?

Största andelen av eleverna över 60% av eleverna som besvarat enkäten svarar
att datorn används i ungefär en gång i månaden inom matematikundervisningen.
40% svarar att datorn används minst en gång i veckan i matematikundervisningen.
Skillnaden i svaren beror troligtvis på att eleverna haft olika lärare.

Vad datorn har använts till i matematikundervisningen har eleverna besvarat
som följande. Grafritande programvara är den typ av program som alla elever
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anser används i matematikundervisningen. Däremot är resten av alternativen (ge-
nomgångar, övningsprogram, simuleringsprogram) fördelade runt 35% av elever-
na anser att de används inom matematikundervisningen.

Figur 4: Den typ av undervisning eleverna föredrar

Figur 4 visar elevernas svar om vilken typ av undervisning de upplever som
mest stöd i sin matematikinlärning. Traditionella genomgångar och räkning i ma-
tematikboken eller kursboken var de typer av undervisning som eleverna uppfat-
tade gav mest. En vanliga traditionell undervisningsform med genomgångar och
enskild räkning i läroboken syns tydligt i figuren vara den typ av undervisning
som eleverna föredrar.
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5.1.3 Vilket är elevers perspektiv på ett webb-baserat diagnostiskt verktyg

för matematik?

Elevernas svar om på frågor som berörde webb-baserad diagnostisk programvara
redovisas i nedanstående cirkeldiagram.

Figur 5: Programmet har visat vad jag behöver träna på

40% av eleverna ansåg att programmet visade vad de bör träna på. Medan 30%
av eleverna tyckte inte programmet visade det. Återstående (30%) svarade vet ej.

Figur 6: Jag tycker om att få direktrespons

68% av eleverna tyckte om att få direktrespons på sitt arbete. 11% av eleverna
tycke däremot inte det. Återstående (21%) svarade vet ej.
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Figur 7: Den direkta återkopplingen har varit givande

30% av eleverna tyckte att den direkta återkopplingen var givande. 35% av
eleverna tyckte inte återkopplingen var givande. Återstående (35%) svarade vet
ej.

Figur 8: Programmet gav mig andra möjligheter än den traditionella undervis-
ningen

45% av eleverna tyckte programmet gav andra möjligheter än den traditio-
nella undervisningen. Medan 35% av eleverna inte tyckte det. Återstående (25%)
svarade vet ej.
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Figur 9: Hur eleverna ställer sig till användandet av MapleTA

Slutligen tillfrågades eleverna om de ville använda liknande program i sin
framtida undervisning, där 70% svarade nej och 15% svarade ja.

Elevernas perspektiv på en webb-baserad diagnostisk programvara utifrån figu-
rerna 5–9 och de öppna frågorna kan beskrivas som följande.

Enligt figur 6 så verkar eleverna uppskatta direktrespons, vilket mapleTA har
möjlighet att ge. Överlaget av eleverna verkar även anse att programmet tillför nya
möjligheter utöver den ordinarie matematikundervisningen. Figur 5 och 7 visar på
att frågorna i testet som vi konstruerade inte hade avsedd effekt. Det var antingen
försvåra frågor eller att återkopplingen inte var bra nog. Vad som framkom i de
öppna frågorna var att uppgifterna i testet var för svåra.

Vad som i övrigt framkom från fritextsvaren var att eleverna ställde sig positi-
va till navigeringen av programmet. En del egenskaper av programmet försvårade
elevernas användning. Kommentarer som kom fram var, “Bra och varierade. Men
svåra att göra eftersom allt var på engelska”. Kommentaren visar att om navigatio-
nen i programmet är skriven på engelska ger det upphov till missförstånd. Proble-
matiskt var att eleverna var tvungna att mata in svaren i ett speciellt format. Någon
eller några elever missförstod tanken bakom uppgifterna och trodde att uppgifter-
na var tvungna att utföras endast med huvudräkning. Vilket illustreras som en elev
uttryckte det, “De flesta övningarna kan man inte räkna i huvudet. Man måste få
skriva ned de”. Beskrivna svårigheter kan ha gett upphov till elevernas negativa
inställning i till figur 9.
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5.1.4 Vilket är lärares perspektiv på ett webb-baserat diagnostiskt verktyg

för matematik sett till framförallt tidsaspekten?

I det här stycket redogörs för några av de erfarenheter vi tillgodogjort oss som
administratörer av MapleTA. De slutsatser vi har dragit är att tiden för att lära sig
programmet tog längre än vi beräknat. Konstruktionen av frågor var den enskilt
största delen och att vid infogning av frågor i programmet fann vi att grundläg-
gande programmeringskunskaper i ett högnivåspråk är en stor fördel. Även kun-
skaper om html-språket underlättade det här momentet. Det svåraste momentet i
konstruktionen av frågor var att infoga konstruktiv återkoppling till eleverna på
frågorna. En bra återkoppling kräver god kunskap om ämnesområdet samt erfa-
renheter om de vanligaste felen elever gör vid en viss typ av frågor.
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6 Diskussion

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning

Den låga svarsfrekvensen (< 30%) gör det svårt att dra några större slutsatser
utifrån enkäten. Några tendenser kan ändå urskiljas ur den insamlade datan.

Vi kan utifrån de enkätsvar vi fått in konstatera att större delen av eleverna an-
vänder datorn dagligen, både hemma och i skolan. Vi kan även dra slutsatsen att
pojkar i allt högre grad använder datorn till datorspel än flickor. Det även Farkell-
Bååthe (2000) tar upp om att tidigare forskning har visat att det inte är några större
skillnader mellan könen och datoranvändningen. Det är oftast pojkar som tror sig
veta mer om datorer. Vilket stämmer överens med våra resultat från undersökning-
en. Där vi endast har marginella skillnader. Det som sticker ut är datorspelandet,
där pojkar spelar mer än flickor.

Samuelsson (2003) menar att få använder datorn i den vardagliga undervisning-
en. Han menar att lärarens syn på matematik är kopplat till hur man ska kunna
ta tillvara på datorn som verktyg i undervisningen. Detta tog vi i fasta på när vi
skulle välja undersökningsgrupp. Vi visste att datorn användes flitigt på just detta
gymnasieprogram inom matematiken. Undersökningsgruppen valdes för att kunna
minimera faktorer och hinder som placering, ekonomiska aspekter och etablerade
strukturer vilket Jedeskog (1998) beskriver. Vi kunde bortse från dessa faktorer
eftersom eleverna går på ett gymnasieprogram där det arbetas med att involvera
datorn i allt större utsträckning i undervisningen. Eleverna har under lektionstid
tillgång till sin egen bärbara dator.

Av enkätsvaren kan vi dra slutsatsen om att datorn används flitigt av eleverna
både i undervisningen och på fritiden. Jedeskog (1998) skriver om den psykologis-
ka barriären. Vi kan utifrån resultat i undersökningen hävda att en trygghet i dato-
ranvändande finns hos både lärare och elever. Alla elever får den IKT-kompetens
de behöver för att klara av de IKT-involverade momenten i undervisningen.

Ur ett lärarperspektiv fann vi att införande av programmet tog längre tid än
väntat. Över tid förväntar vi oss att programmet kan ge upphov till en tidsbespa-
ring. Vi kunde inte se någon möjlighet till tidsbesparing på grund av studiens korta
varaktighet. En tidsbesparing kan dock inte uteslutas ur ett längre tidsperspektiv.

Jedeskog (1998) menar att införande av något nytt kräver extra tid. Det nya
medför en förändring. Detta kan leda till en negativ inställning av programmet hos
lärare som måste ta sig tid till att konstruera frågor som är väl anpassade för den
grupp elever som ska använda sig av programmet. Enligt våra erfarenheter bör det
finnas en ansvarig lärare som kan hjälpa de andra lärarna att utnyttja programmets
funktioner.

Vid införande av matematikdidaktisk programvara som mapleTA, bör läraren
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ha följande kriterier i åtanke.
Anpassning av programmet sker genom att läraren konstruerar frågorna, både

typ av frågor och deras innehåll. Läraren kan anpassa sina frågor efter elevernas
möjligheter och ämnets innehåll.

Användarvänligheten är en viktig del när införande av något nytt ska genomfö-
ras. Genom att programmet är webb-baserat behöver lärare samt användare endast
ha en kompatibel webb-läsare. Vilket innebär att ingen installation av programmet
behövs. Komplikationer uppstod då svaren var tvungna att matas in i ett exakt for-
mat för att programmet skulle kunna läsa det. Även faktorer som att programmet
var på engelska kan ha medfört missförstånd och svårigheter.

Användaracceptans kan ha varit en avgörande orsak till att få elever deltog
i undersökningen. Det kan bero på att motivationen hos eleverna att genomföra
testet var låg. Eleverna visade dock ett intresse och engagemang vid genomgång-
en vi genomförde. Att genomföra något utöver den ordinarie undervisning, på
elevernas “fritid”, kan vara en bidragande faktor till deltagarantalet i undersök-
ningen. Elevernas vilja att undvika från den traditionella undervisningen kan vara
en orsak till deras syn på IKT i allmänhet, vilket även kan ha påverkat intresset
för vår undersökning.

Användarkompetensen hos eleverna ser vi dock som hög. Svarsresultat från
enkäten tyder på att eleverna besitter tillräcklig kompetens, både med avseen-
de på datorvana och matematiska kunskaper. Den viktigaste indikatorn för re-
sultatet från ett IKT-moment är elevernas självförtroende och sin tro på sitt eget
matematiska kunnande. För att ytterligare minimera denna faktor från undersök-
ningen väljer vi elever som kan anses ha god datorvana till studien. (Ocak, 2008;
Cretchley, 2007)

Den klassificering vi funnit i tidigare forskning (Jedeskog, 1993; Lingefjärd
and Holmquist, 2001; Zand and Crowe, 2001), var otillräcklig för att beskriva den
programvara som använts i den här undersökningen. Den typ av program som
ingick i vår undersökning är webb-baserad, en aspekt som inte finns med i dessa
klassificeringar. Därmed har vi tvingats kombinera ett flertal olika klassificeringar.

Forskningen som vi gått igenom pekar precis som svarsresponsen och svarsre-
sultaten i denna undersökning att eleverna själva har svårt att värdera den nytta
som IKT kan tillföra till undervisningen. Och en del elever föredrar att använda
läroboken även om det är samma typ av uppgifter. Ett svar som uppkom ett flertal
gånger var att eleverna i stort föredrog att arbeta med penna och papper och helst
utifrån en lärobok (Blomhøj, 2001). Detta trots att eleverna själva kan se en vinst
med att använda datorstöd inom matematikundervisningen. IKT blir i det fallet
någonting som ur elevernas perspektiv görs om det finns tid över och prioriteras
inte. Detta illustreras med ett citat som har präglat vår undersökning, “va? Jag har
inte gjort skiten”.
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6.2 Diskussion om metodval

6.2.1 Metoddiskussion

De begränsningar ett examensarbete har bland annat tidsaspekten, medförde att vi
gjorde ett aktivt val om att utesluta vissa aspekter ur undersökningen. Undersök-
ningen som vi genomförde i det här projektet visade som alltid de problem som
kan uppstå i samband med en undersökning av den här typen. Med facit i hand
anser vi att en kvantitativ ansats var ett bra val för det vi ville studera. En kvalita-
tiv ansats skulle ha krävt mycket mer nerlagd tid från elevernas sida. Eftersom de
deltog i den här undersökningen utöver sin normala undervisning tyckte vi att det
var för mycket att kräva av eleverna.

Den korta tiden som eleverna hade att testa programmet ledde till att vi bortsåg
från lärandeaspekten och helt koncentrerade oss på användning, alltså elevernas
användning av programmet.

När det gäller tidsaspekten av undersökningen var en av de mest tidskrävande
momenten att sätta sig in i MapleTA programmet, att lära sig hur man konstruerar
frågor i programmet (programmering) samt utformning och återkoppling av själva
frågorna.

Den möjlighet till återkoppling som programmet kan ge till eleverna är en av
de stora fördelarna med att använda program av den valda typen. Vad vi fann i vår
undersökning var att det var svårt att konstruera god återkoppling. Det svåraste
momentet var att veta hur och vilken återkoppling som skulle ges. Det är svårt
att konstruera en återkoppling som har inlärningsfrämjande effekt, vilket styrs
av programmets variationsmöjligheter, som även Farkell-Bååthe (2000) tar upp
i sin forskning. För att konstruera en bra återkoppling krävs god kunskap och
erfarenhet om hur elever kan tänkas angripa den typen av problem.

Vi gjorde en kortare introduktion för eleverna av programmet på cirka (10
minuter) för att sedan låta dem själva testa på och genomföra de frågor som vi
konstruerat. Eleverna fick själva testa på programmet utanför den ordinarie un-
dervisningen. Vi tror att det kan vara en bidragande faktor till att så få tog sig tid
till detta. Den korta introduktionen på 10 minuter kan också vara en bidragande
faktor. Då något nytt ska genomföras bör det ske under en längre tid. Vi trodde
dock att fler skulle vara intresserade över att testa programmet då lärarna har varit
på jakt efter liknande program. Programmets utformning och funktioner innebär
en möjlighet att anpassa sig efter olika nivåer och även ge elever den återkoppling
som visar på vanligen upp kommande fel. Dock är det svårt och tidskrävande att
konstruera en väl utvecklat återkoppling som ska passa varje enskild elev. Hur bra
en pedagogisk programvara än må vara så kommer det alltid behövas en lärare el-
ler en kunnig person som kan ge varje individ den återkoppling de behöver, vilket
inte en programvara kan ge.
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För att fördjupa den här studien hade vi kunnat följa en elevgrupp under längre
tid. Dock tillät inte tidsramarna för det här arbetet att ett sådant tillvägagångssätt
kunde tillämpas. Testet borde dessutom integreras i elevernas vanliga matematik-
undervisning och inte vara ett element utöver. Precis som Blomhøj (2001) och
Niss (1999) anser så kan inte ett IKT-verktyg existera i en egen bubbla, utan det
krävs att hänsyn tas redan från planeringsstadiet om man vill tillföra undervisning-
en något positivt istället för ett moment som inte tillför någonting till inlärningen.

6.2.2 Objektivitet

Kravet på objektivitet måste vara uppfyllt för att en vetenskaplig nivå på arbetet
skall uppnås. Den litteratur vi studerat har i huvudsak varit positiv till IKT men vi
har försökt att redovisa faktorer som påverkar och inte fokuserat på fördelar eller
nackdelar med IKT.

Vår ingående inställning har varit en kritisk inställning till IKT i allmänhet.
IKT som inte är genomtänkt och väl implementerad med en tydlig pedagogisk
tanke bakom. Vi har utom i något enstaka fall använt oss av vetenskapligt grans-
kade och godkända artiklar, litteratur med tydliga referenser samt statliga myn-
dighetsrapporter.

6.2.3 Reliabiliteten och validiteten i undersökningen

Svarsfrekvensen av elever som besvarat enkäten sammantaget med de antal som
registrerats testat MapleTA programmet gör det vanskligt att dra några direkta
slutsatser men vi har ändå kunnat se vissa tendenser.

Vi har i enkäten försökt att skilja på vad elever har för uppfattningar om pro-
grammet och vad de tyckte om frågorna för att bättre kunna uttala oss om huruvida
eleverna skulle vara intresserade av att använda ett liknande program i fortsätt-
ningen. En fördel i att vi inte gick ut och “tvingade” alla elever att fylla i enkäten
gjorde nog att de flesta som fyllde i enkäten faktiskt hade testat programmet.

Vi kan konstatera att någon av de som svarat på enkäten inte testat program-
met, “va, jag har inte ens gjort skiten”, fick vi som svar av en elev på den öppna
frågan i enkäten. Ytterligare någon har enligt kommentaren betraktat när någon
annan elev har använt sig av programmet.

Vi kunde även se en del missförstånd bland eleverna i hur programmet skul-
le användas. Datorprogram som riktar sig till matematikundervisning har många
gånger fungerat så att användaren endast behöver använda sig av huvudräkning.
Åtminstone en elev som har testat programmet tyckte frågorna blev för svåra ef-
tersom denne elev trodde att man bara skulle använda huvudräkning. Frågorna var
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konstruerades av det svårare slaget för att komma ifrån denna automatiseringspro-
cess av att bara klicka eller direkt fylla i svaret.

Reliabiliteten styr av flera olika faktorer, några av de faktorer vi har tagit hän-
syn till i vår analys är beskrivs nedan. Den låga svarsfrekvensen som vi miss-
tänkte berodde på den undersökningen vi genomförde berodde på två moment. Vi
har tittat på hur många elever som har besvarat enkäten kontra hur många som
registrerats testa programmet. Här kan anföras vilket en del enkätsvar tyder på
att några elever har testat tillsammans vilket vi redan tagit hänsyn till redan i
planeringsstadiet och ej heller anser inverkar deras uppfattning så mycket. Att vi
genomförde enkätundersökningen via deras e-baserade klassrum föranledde flera
effekter, några positiva andra negativa. Enkelheten i att automatiskt utforma en-
käten vi den tjänsten, att ej behöva hantera enkäten i större pappersvolymer, den
automatiska sammanställningen som kunde laddas ner som excel-filer redo för
bearbetning och analys, dessa var de stora vinsterna samt den tid som kunde spa-
ras in i alla steg. I steget där enkäten under ungefär en vecka var tillgänglig för
eleverna kunde vi arbeta med andra delar av rapporten och gav oss mera tid för
annat. De negativa faktorerna som vi tagit hänsyn till var bl.a. att vi inte kunde
kontrollera tiden eller den miljö som eleven befann sig i och därmed på den in-
verka på elevens sinnesställning. Att vi inte fysiskt befann oss där när de gjorde
enkäten gjorde att vi inte kunde besvara deras frågor om de uppstod några när
de fyllde i enkäten. En ytterligare påverkande faktor var att vi föranletts att tro
att deras webb-baserade klassrum användes flitigt av eleverna men deras senaste
login-datum (besöksdatum) visade att det kunde gå lång tid mellan varje besök.

Efter att vi genomfört enkäten och i arbetet med att sammanställa resultatet
fann vi problem med några av de frågeställningar som vi valt. En av frågorna löd
om de hade någon egen dator hemma. Tanken med den frågan var om de hade en
personlig dator hemma och inte en gemensam familjedator och utöver den dator
de erhållit från skolan. En annan av frågorna som behandlade vilken typ av IKT
som används inom matematikundervisningen snävade in svaren i en Ja/Nej fråga.

Den låga svarsfrekvensen gjorde att en del frågor på enkäten inte kunde an-
vändas. Underlaget blev helt enkelt för litet, dessa frågor har därför utelämnats
helt från resultatredovisningen.

6.3 Sammanfattande diskussion

6.3.1 Förslag på framtida forskning

Ett problem med forskning inom detta område är den hastiga utvecklingen som
sker av tekniken idag. Utvecklingstakten gör att grundförutsättningarna förändras
och tidigare forskning blir föråldrad. Vad vi kunde se i vår inledande litteratur-
studie finns det endast ett fåtal undersökningar som berör hur IKT påverkat den
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svenska skolan på senare år.
Villkor och faktorer för webb-baserad matematikundervisning är även det ett

område där ytterligare forskning behöver göras. Ett fenomen att undersöka vore
de forum där elever kan få hjälp med uppgifter och matematik i allmänhet. Dessa
forum administreras av frivilliga och de som skriver där saknar ofta pedagogisk
utbildning. Hur de här forumen och andra webb-baserade former påverkar elevers
lärande vore ett intressant forskningsämne.

6.3.2 Avslutande reflektion

Vi skulle vilja avsluta med några tankar och reflektioner vi har haft under arbe-
tes gång. Arbetet med denna rapport har varit omfattande men givande och vi har
under vägen erhållit tankar och inspiration om hur IKT kan införlivas i vår eg-
na framtida undervisning. Avslutningsvis skulle vi vilja betona vikten av att om
IKT skall existera som ett moment i undervisningen, måste detta moment var väl
genomtänkt och integrerat i den övriga undervisningen.
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A Bilaga - Enkätfrågor



MapleTA Undersökning

1
Vilket år är du född?

2
Är du man eller kvinna?

Kvinna

Man

3
Vilket slutbetyg hade du i Matematik från grundskolan?

G

VG
MVG

4
Har du egen dator hemma?

Ja

Nej

5
Om du svarade ja på föregående fråga, hur gammal var du då?

0-5 år

6-10 år
11-15 år
15-20 år

6
Jag använder datorn till följande

Flera
gånger i
veckan

En gång i
veckan

Någon gång i
månaden

Någon
gång om
året

Aldrig

Skolarbete

Chat (irc, msn,
mm)



Sociala nätverk
(ex facebook,
blog)

Dataspel

Annat

7
I vilken omfattning används datorn i matematikundervisningen?

Flera gånger i veckan

En gång i veckan
Någon gång i månaden
Aldrig

8
Vad används datorn till under matematiklektionerna? (kryssa Ja eller Nej)

Ja Nej

Genomgångar/demonstrationer

Övningsprogram

Simuleringsprogram

Grafritande program

9
Den här typen av undervisningsform är till störst hjälp i min
matematikinlärning. (kryssa i det alternativ som stämmer in bäst på
dig)

Instämmer
helt

Instämmer Instämmer
inte

Instämmer
absolut inte

Vet
ej/Har
ingen
åsikt

Traditionella
genomgångar

Räkna i matteboken

Gruppuppgifter

Datorstödd
undervisning
(övningsprogram)

10
Fyll i följande frågot om MapleTA

Instämmer
helt

Instämmer Instämmer
inte

Instämmer
absolut inte

Vet
ej/Har
ingen
åsikt

MapleTA har visat
mig på vad jag
behöver träna på



Den direkta
återkopplingen på
uppgifterna har varit
givande

MapleTA har hjälpt
mig i min
bedömning om hur
jag ligger till i aktullt
moment i kursen

MapleTA gav mig
andra möjligheter
än den traditionella
undervisningen

Jag tycker om att få
direktrespons på
mitt arbete

11
Hur ställer du dig till användandet av MapleTA?

Helt positiv

Positiv
Lite Negativ
Helt Negativ

Vet ej/Ingen åsikt

12
Vad tycker du om uppgifterna i MapleTA?

13
Skulle du vilja använda liknande program i dina framtida matematikstudier?

Ja

Nej

14
Har du någon slutlig kommentar över dina nya erfarenheter av den här typen av
dataprogram?
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