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Abstrakt 

 

Detta arbete har tillkommit utifrån funderingar kring hur inslag med IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) kan påverka matematikundervisningen. Syftet var dels att 

se om IKT kunde påverka elevernas motivation kring matematikämnet, men även att se 

om IKT kunde påverka kunskapsinhämtningen. 

Enligt konstruktivismen skapar eleven ny kunskap med hjälp av befintliga 

kunskaper. Tekniska hjälpmedel ökar elevernas motivation och tro på sin egen 

kapacitet. Inre motivation är någonting som påverkar kunskapsprocessen positivt. IKT i 

matematiken avlastar eleverna från tunga beräkningar och låter eleven fokusera på 

andra matematiska moment i uppgiften, vilket kan frigöra tid för reflektion. 

För att uppnå arbetets syfte gjordes ett undervisningsförsök med en klass med 

yrkesförberedande elever. Frågeställningarna Hur påverkar IKT elevernas motivation 

att läsa matematik? och Hur påverkar IKT elevernas matematiska förståelse? har 

studerats utifrån observationer och intervjuer. Den ordinarie läraren har varit med i 

undersökningen och dennes iakttagelser togs tillvara genom en kvalitativ intervju.  

Resultatet visar på att IKT positivt påverkar motivationen att läsa matematik. 

Undersökningen visar även på ökad förståelse hos eleverna inom områden som 

exempelvis sambandet mellan graf och funktion. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för matematik och datorer syns i min ämneskombination. Som lärare i 

dataämnen väcks min undran varför IKT (informations- och kommunikationsteknik) 

inte används i någon större utsträckning i gymnasieskolan idag. Speciellt när mycket 

datorer finns i skolan idag, och en bärbar dator snart är var elevs egendom. 

Efter att ha arbetat några år inom skolans värld har jag märkt att många elever har 

svårt att klara moment som innehåller funktioner. Problemen uppstår redan i kursen 

Matematik A (förkortas i fortsättningen Ma A) men framför allt märks att de flesta får 

stora problem med funktionerna i kursen Matematik B (förkortas i fortsättningen Ma B). 

Tittar man på de som gick ut gymnasieskolan 2008/2009 ser man tydligt att över 10 % 

av betygen som sätts i Ma B är IG.  Motsvarande siffra enligt Skolverket för Ma A är 

3 % (källa www.skolverket.se). Man skall även ha med i bedömningen att på många 

yrkesförberedande program är det valfritt att läsa Ma B, vilket borde innebära att många 

av de elever som hade svårt för Ma A inte försöker läsa Ma B. 

Erfarenheter från praktik och egen undervisning är att många elever saknar 

motivation att läsa matematik. Därigenom lägger de inte ner den tid som de behöver för 

att få den kunskap som de behöver för att klara kurserna. Framför allt märks det när 

eleverna kommer in på de mer abstrakta momenten som exempelvis funktioner. 

Dessutom är ofta den undervisning som eleverna stöter på i matematik väldigt statisk 

och innebär att man mer eller mindre strikt arbetar utifrån ett läromedel.  

 

Enligt Skolverket (2010) är matematikens syfte att: 

 

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla 

sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara 

något av matematikens skönhet och logik. 

Målsättningen enligt samma källa är: 

utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom 

informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid 

problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att 

undersöka matematiska modeller. 

Motivation och lust att lära är viktiga egenskaper vid inlärning av nya kunskaper. I det 

här arbetet har jag undersökt elevernas möjlighet att med hjälp av IKT öka deras 

motivation och vilja att lära sig mer om matematiken. Dessutom undersöks det ifall IKT 

hjälpa eleverna med att öka sin förståelse inom området, och släppa greppet från sitt 

läromedel och sväva ut på en matematisk resa. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka om IKT-stöd i matematikundervisningen kan 

stödja elevernas glädje att utveckla sitt matematiska lärande. 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 

– Hur påverkar IKT elevernas motivation att läsa matematik? 

– Hur påverkar IKT elevernas matematiska förståelse? 

Arbetet kommer att inrikta sig på elever som går de yrkesförberedande programmen. 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till området funktioner inom Ma B enligt 

Skolverkets kursmål ”kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna 

ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga 

förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande 

hjälpmedel” (Skolverket, 2000). 
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3 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt analyseras teorier om lärande. Vi tittar närmare i ett konstruktivistiskts 

perspektiv med matematiken i fokus. Vidare diskuteras elevers motivation och hur 

tekniska hjälpmedel kan användas inom matematiken för att stödja elevers lärande och 

för att ökas deras motivation. Det undersöks även vad Skolverkets styrdokument tar upp 

om tekniska hjälpmedel.    

3.1 Teorier om lärande och kunskap 

Enligt von Glasersfeld är kunskap inte en avbildning av den verkliga världen utan det är 

”en uppsättning begreppsliga strukturer som visar sig vara anpassade, eller i mitt tycke 

bättre: livsdugliga, inom räckvidden för det lärande subjektets erfarenheter” (von 

Glasersfeld, 1998:39).  

Konstruktivismen bygger på att den lärande själv bygger upp sin kunskap och inte 

genom att passivt få kunskapen serverad. I den konstruktivistiska teorin byggs kunskap 

upp genom att man genom de förkunskaper man tillförskansat sig genom tidigare 

erfarenheter sorterar in ny kunskap i en process som kallas assimilation. Man formar 

denna kunskap efter de förkunskaper man har samlat på sig, vilket gör kunskapen unik. 

Visar det sig att det bildas en konflikt mellan ny och gammal kunskap så måste man 

omsortera och omstrukturera sina kunskaper, denna process kallas för ackommodation. 

Nästa steg är reflektiv abstraktion där man skapar generaliserande och abstrakta 

kunskaper inom det undersökta området. Denna kunskapsprocess fortsätter och går mot 

att eleven kan tänka allt mer abstrakt och kan använda matematiska strukturer, och se 

relationer mellan olika objekt utan att testa dem fysiskt. Den lärande kan då även skönja 

och se matematiska mönster (Engström, 2006; Ernest, 1998; Jaworski, 1998; von 

Glasersfeld, 1998).  

Det finns flera former av konstruktivism men gemensamt för dessa är liknelsen med 

konstruktion, det vill säga någon form av konstruktionsarbete, exempelvis arkitektur. 

Det handlar om att bygga upp strukturer av befintliga delar, som kan vara särskilt 

omformade för den aktuella uppgiften. Kunskapsprocessen är rekursiv och bygger på 

befintlig kunskap, vilket gör kunskapen unik för varje individ (Ernest, 1998). 

Assimilering innebär att man associerar någonting med något. von Glasersfeld 

(1998) tar upp ett exempel med ett barn som assimilerar ett greppbart föremål i detta fall 

en sked med en skallra, och därigenom skakar den. När barnen upptäcker att det 

förväntade ljudet uteblir bildas en störning, vilket kan leda till att barnet identifierar 

skedar som icke-skallror. En sådan utveckling kan vara en ackommodation. När barnet 

sedan upptäcker med glädje det ljud som uppstår när man slår skeden i bordet uppstår 

en annan ackommodation. Denna ackommodation kan vara större och ge i effekt att 

skapar en ny assimilering som innebär att barnet i fortsättningen slår med saker som den 

associerar med skedar i bordet. 

Detta förutsätter att subjektet har förmågan att minnas och avbilda erfarenheter. 

Dessutom har subjektet förmågan att göra jämförelser och bedömningar av likheter och 

skillnader. Man förutsätter även att subjektet föredrar vissa erfarenheter, i detta fall att 

någonting skall låta (von Glasersfeld, 1998). 

 

3.2  Skolmatematik 

Engström (2006) beskriver skolmatematik som ett möte mellan elev och matematiken 

där pedagogens roll är att skapa förutsättningar för elevens kunskapsbildning. 

Kunskapsprocessen skapas enligt Engström (2006) genom att lösa problem, upptäcka 

samband och reflektera. Eftersom kunskap beror på de tidigare erfarenheterna som 

eleven har, innebär det att olika elever kan lära sig olika saker beroende på vilka 
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förkunskaper de har. Det innebär även att eleverna föredrar olika sätt att se på nya saker, 

vissa föredrar exempelvis texter medan andra föredrar bilder. För när en elev skall lösa 

ett problem så behöver de utgå från en strategi som bygger på de kunskaper som man 

haft sedan tidigare. Kunskap kan exempelvis beskrivas som att man ser samband mellan 

helheten och delarna. Exempelvis kan en enkel multiplikation lösas med faktakunskap 

genom att man kan multiplikationstabellen i huvudet. Detta innebär inte att man förstår 

att multiplikation är upprepad addition och även om man förstår att multiplikation är 

upprepad addition så innebär detta inte att man förstår att fem gånger sex är samma sak 

som sex gånger fem. Detta innebär att en elev som inte kan lösa en multiplikation i 

huvudet på grund av att denne inte kan multiplikationstabellen mycket väl kan förstå 

och lösa en uppgift som en annan elev med den faktakunskapen men inte med 

förståelsen om multiplikation klarar av att lösa.  

Tre utmärkande drag hos matematikämnet är abstraktion, generalisering och 

formalisering. Abstraktionen handlar om att eleven skall finna kärnan i problemet, att 

tolka själva uppgiften. Processen där kunskap sorteras in i strukturer och där ny kunskap 

ändrar om i befintliga strukturer är det som Engström (2006) kallar för generalisering. I 

konstruktivistisk syn kan vi jämföra detta med ackommodation. Formalisering handlar 

om att ge matematiken ett språk och grammatiska regler som exempelvis 

prioriteringsregler. 

Uppgifterna eleverna stöter på i matematikämnet innehåller tre typer av svårigheter 

(Forsberg, 2007). Den första svårigheten är att förstå uppgiften det vill säga att tolka 

texten. Den andra svårigheten är att bestämma lämplig lösningsmetod eller räknesätt. 

Sista svårigheten är att utföra själva beräkningarna eller rita grafer.   

Varje delmoment kan av eleverna uppfattas som problematiska, men när man inför 

hjälpmedel har eleverna möjlighet att klara av beräkningarna betydligt lättare. Detta ger 

eleven mer tid att fokusera på de andra två delarna av uppgiften. Framför allt hjälper 

detta elever som har läs- och skrivsvårigheter, då de får mer tid för de moment i 

uppgiften som för dem är extra betungande (Forsberg, 2007). 

 

3.3 IKT i skolmatematiken 

Genom att laborera och experimentera med datorprogram kan elever få idéer som de 

kan forska vidare på. Genom denna typ av arbetssätt skapar eleverna de erfarenheter de 

behöver för att bygga kunskap. Enligt Engström (2006) kan detta ge upphov till ökat 

intresse hos eleven som då finner undervisningen mer intressant och engagerande. 

För att kunna ändra felaktigheter i elevernas kunskapsstrukturer är det viktigt att ha 

diagnostisk undervisning där syftet är att upptäcka missuppfattningar som hos eleverna. 

Det är även viktigt att eleverna får chans att reflektera. Matematiska begrepp bör 

användas i olika skepnader, exempelvis funktioner kan man visa som grafer, tabeller, 

formler eller med ord. Detta eftersom varje elevs förkunskaper är olika och bygger 

kunskap på olika sätt (Ernest, 1998). 

De olika typer av pedagogiska program som Engström (2006) nämner är de 

textbaserade programmen, de multimediala programmen och de dynamiska 

programmen. Begränsningen med textbaserade program är att de bara svarar på de 

frågor som författaren tror att eleven skall ställa sig, vilket påminner om en vanlig 

läromedelsbok fast i digitaliserad form. Likväl finns det en liknande begränsning i de 

multimediala programmen. Fast den lärande kan gå olika vägar i programmet och lära 

sig på olikartade sätt är fortfarande mängden av innehållet statiskt. I grundskolan är de 

mer statiska programmen vanligast. Exempelvis kan program som Cheops pyramid, 

Chefrens pyramid och Barnens räknepark återfinnas i datorerna (Lingefjärd & 
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  Figur 1. Skiss om datorns del i 

kunskapsinhämtningen. (Efter 

Blomhøj, 2009:187)  

Holmquist, 2009). Den här typen av programvara lämpar sig bäst för svagpresterande 

elever (Lindh, 1997). 

Ett dynamiskt program, som exempelvis GeoGebra har en mängd olika kommandon 

och funktioner som kan varieras i det 

oändligliga vilket inte sätter några 

begränsningar i programmet. De 

begräsningar som finns handlar mer om 

uppgifternas natur, att de är tillräckligt 

öppna för att man skall kunna laborera 

med matematiken. Dessa program är 

vanligare ju högre upp i 

utbildningssystemet man kommer, man 

kan återfinna dynamiska program på 

gymnasienivå och högskolenivå. 

När man introducerar avancerade 

IKT-verktyg i undervisningen kan man 

inte se dessa som neutrala verktyg likt en passare eller linjal. Med dessa typer av 

applikationer förändrar man undervisningsmiljön markant och skapar en ny didaktisk 

situation (Blomhøj, 2009). Man kan se programvaran som en förmedlare mellan 

elevernas verksamhet och inlärningsmiljön (se figur 1). Programvaran skapar en 

inlärningsmiljö som eleverna är med och påverkar. Pedagogens två roller är att vara 

med och utforma inlärningsmiljön samt att diskutera med och utmana eleverna. Även 

om IKT påverkar undervisningsformen så utesluter inte detta att man även har 

traditionell typ av undervisning. Konstruktivistisk syn på undervisning utesluter inte 

andra typer av undervisning (Ernest, 1998). 

 

3.4  Tekniska hjälpmedel 

Forsberg (2007) gjorde en undersökning om huruvida ett tekniskt hjälpmedel, i hans fall 

miniräknare, påverkade undervisningen. Han undersökte bland annat hur införandet av 

ett tekniskt hjälpmedel påverkar stämningen i gruppen, hur det påverkar attityder och 

koncentrationen. Han undersökte även om eleverna missbrukade hjälpmedlet genom att 

använda det vid tillfällen då det inte är tänkt, exempelvis när enkla räkneoperationer 

utförs på miniräknaren istället för att man gör en huvudräkning eller ett överslag.  

Att införa miniräknare eller andra tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen 

har enligt Forsberg (2007) varit en segdragen process. Främst eftersom man i tidigare 

läroplaner inte ens nämnt miniräknare. Dessutom har ett av matematikundervisningen 

viktigaste moment varit algoritmträning vilket man inte ändrar över en natt. 

Utbildningen för matematiklärare är oftast väldig traditionell, vilket innebär att man 

bygger upp en kurs med föreläsningar och räknepass.  Man avslutar sedan kursen med 

ett skriftligt prov. Dessa traditioner är svåra att förändra. Att bryta dessa traditioner är 

svårare än att lära sig använda ett nytt tekniskt hjälpmedel (Lingefjärd & Holmquist, 

2009). 

Med hjälp av tekniska hjälpmedel tillåts eleverna slippa tunga algoritmberäkningar. 

Eleverna kan då istället fokusera på andra delar i matematiken, vilket ger ökad 

motivation (Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 2007).  

Dessutom hjälper dessa hjälpmedel främst svaga elever eftersom tekniska hjälpmedel 

kan ta bort en av de tre svårigheterna som finns i de uppgifter de stöter på. Tekniska 

hjälpmedel låter eleven fokusera på att förstå uppgiften och hitta rätt lösningsmetod. 

Detta eftersom hjälpmedlen tar bort svårigheterna med att utföra beräkningarna eller att 

rita graferna (Forsberg, 2007).   



8 

 

Enligt Forsbergs (2007) undersökning visade det sig att införandet av tekniska 

hjälpmedel gjorde att eleverna arbetade lugnare, vilket gagnade alla elever. Främst de 

svaga eleverna kände att de hade nytta av miniräknaren och denna grupp var den mest 

positiva till införandet. Med införandet av miniräknaren togs nämligen ett 

svårighetsmoment bort och dessa elever kunde då fokusera mer på att tolka texten och 

finna rätt metod att lösa problemet med. När det gäller missbruk av hjälpmedel så 

verkade inte eleverna ha använt miniräknaren för enkla operationer i någon större 

utsträckning.  

Det är viktigt att man inte släpper de moment, som de tekniska hjälpmedlen avlastar 

helt. Exempelvis måste huvudräkning tränas i för ändamålet meningsfulla sammanhang. 

Det är viktigt att inte eleverna använder tekniken vid tillfällen där man klarar sig bra 

utan dem (Forsberg, 2007). 

Myndigheten för skolutveckling tar i sin rapport (2007) upp andra studier som visar 

att IKT i skolan främjar individualiserat lärande där eleverna kan arbeta i sin egen takt 

och efter sina personliga behov. Dessutom visar det på ett samband mellan hur det sätt 

som IKT används och hur bra eleverna inhämtar kunskap (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007; Lindh, 1997). Det som nämns är att en mer integrerad teknik ger 

ett bättre utslag och att visuella inslag som animeringar, visualiseringar och rörliga 

bilder intresserar eleven och förstärker dess förståelse. Dock påpekas det att det behövs 

en tydlig strategi för IKT-användandet och det pedagogiska arbetet, en sådan skall 

innehålla metoder för att mäta kunskapsutvecklingen i kvantitativa mål och delmål. 

Utan tydlig strategi finns det risk att IKT övergår att styra eleverna istället för att stödja 

dem (Egidius, 2005). 

Den integrerade tekniken där man kan tillförskansa sig matematik på flera olika sätt 

stödjer den konstruktivistiska teorin. Det ger eleverna olika intryck som passar deras 

förkunskap olika bra (Ernest, 1998). 

Blomhøj (2009) uppmärksammade tre typer av elevgrupper efter att ha studerat 

elever som fått använda avancerade dataprogram i skolundervisningen. Han kunde 

urskilja en typ av elever som han kallade den osäkra och defensiva eleven. Denna 

elevgrupp fokuserade på att utveckla en instrumentell och processinriktad förståelse, 

istället för en grundläggande förståelse. Denna grupp hade svårt att särskilja mellan 

viktiga grundläggande samband och de många tekniska detaljerna i arbetet med datorn. 

Denna grupp var väldigt improduktiv. 

Nästa elevgrupp kallade Blomhøj (2009) för den lösningsorienterade gruppen. 

Gruppen präglades ofta av att ha yttre motiv för ämnet. Fokus för denna grupp var att 

klara av så många tal som möjligt och på kortast möjliga tid, ofta genom att använda 

kända metoder som gör att man inte behöver titta i läroboken för att lära sig nya. När 

pedagogen diskuterade med eleverna svarade de ofta kortfattat och eleverna visar oftast 

på att de rent tekniskt behärskar datorprogrammen. Denna elevgrupp känner ofta en oro 

för att denna typ av undervisning sker på bekostnad av annan typ av inlärning samt att 

de har blivit beroende av datorn i sitt arbete. Men de ser även datorn som ett effektivt 

verktyg för att kunna lämna in sina uppgifter. Dock kräver detta verktyg extra saker att 

lära sig. Det är viktigt att man försöker få denna elevgrupp att inse potentialen av dessa 

hjälpmedel, som stöd för själva matematikinlärningen. 

Ett sätt att minska denna oro kan vara att man har olika typer av examinationsformer. 

I en situation där man använder tekniska hjälpmedel är det viktigt att även fundera på 

hur man examinerar ett kursmål. Ändrar man examinationsformen måste man se till att 

dessa ihop med den ändrade arbetsformen följer kursmålen (Lingefjärd & Holmquist, 

2009).  
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Genom att göra hjälpmedlen som en del av examinationen kan man öka de 

lösningsorienterade elevernas motivation att använda programmet, då de enligt von 

Glasersfeld (1998) föredrar vissa erfarenheter, det vill säga att klara uppgifterna. 

Den kanske optimala gruppen för IKT-användning kallar Blomhøj (2009) för den 

reflekterande elevgruppen. Eleven kännetecknas av att den stannar upp och reflekterar 

över vad som gjorts och över det resultat som kommit fram. Denna kontrollfunktion är 

något som den första gruppen elever saknar och som den andra elevgruppen inte tycker 

är relevant. Vissa förutsättningar är nödvändiga för att en elev skall kunna arbeta 

reflektivt. Eleven skall våga ta risken att misslyckas. Eleven måste ha en positiv 

inställning till att lära sig mer. Det är en fördel om eleven har en stor erfarenhet av att 

arbeta med problemlösning, vilket innebär uppgifter som eleven inte kan lösa med en 

för dem standardmetod. Dessutom är det viktigt att pedagogen har uppgifter som är 

tillräckligt öppna för att kunna utmana alla elevgrupper. 

 

3.5 Förankring i styrdokumenten 

I ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2010) kan man läsa följande punkter under 

mål att sträva emot i matematikämnet. 

 utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att 

tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer 

 

 utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, 

symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer 

 

 utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den 

med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel 

för att lösa problemen 

 

 utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom 

informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid 

problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att 

undersöka matematiska modeller. 

Vidare kan man läsa följande under ämnets karaktär och uppbyggnad.   

Tillgången till tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikämnet. 

Såväl numeriska, grafiska som algebraiska metoder utnyttjas och nya typer 

av problem av mer sammansatt karaktär kan studeras i ämnet. De tekniska 

hjälpmedlen har dock begränsat värde utan kunskaper om begrepp och 

metoder. Förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och kritisk 

granskning av resultat samt förmåga att dra slutsatser är grundläggande i 

gymnasieskolans matematikämne (Skolverket, 2010). 

I kursplanerna framgår vikten av matematiskt kunnande. Ser man de olika matematiska 

problem som eleverna står inför, så är de enligt Forsberg (2007) uppdelade i tolkning av 

uppgift, analys av uppgift och slutligen beräkning av uppgift. Målen tar upp att eleven 

skall sträva emot att utveckla förmågan att tolka matematiska problem och formulera 

dem, samt att använda metod eller hjälpmedel att lösa dessa. Ämnesplanen tar fasta på 

att tekniska hjälpmedel, som både avancerade miniräknare samt mer avancerade 
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matematiska program, skall användas som en del av undervisningen. Det är viktigt att 

man låter de tekniska hjälpmedlen vara en del av undervisningen och inte en separat del 

som ligger vid sidan om. Eftersom de om de används utan reflektion och analys har de 

ett ”begränsat värde” (Skolverket, 2010; Egidius, 2005; Blomhøj, 2009). 

I kursplanen för Ma B (Skolverket, 2000), som är en gymnasiekurs på 50 poäng, kan 

man läsa att följande mål skall vara uppfyllda  

Eleven skall ”kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära 

olikheter och ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder”(Skolverket, 

2000) 

Vidare står det att eleven skall ”kunna förklara vad som kännetecknar en funktion 

samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som 

modeller för verkliga förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och 

utan dator och grafritande hjälpmedel.” (Skolverket, 2000). 

Kursplanen ger stöd för IKT i undervisningen med hjälp av dator och grafritande 

hjälpmedel. Enligt Blomhøj (2009) är det viktigt med legitimiteten att använda IKT för 

att lärarna skall börja använda IKT i undervisningen. I dagsläget uppfattas datorn som 

någonting utöver det vanliga i undervisningen och ger då onödigt merarbete för den 

undervisande pedagogen. En anledning till att det går långsamt att införa datorn i 

matematikundervisningen är enligt Blomhøj att det saknas väl dokumenterade effekter 

av IKT i undervisningen. 

3.6 Elevers motivation 

Det finns flera teorier om motivation. De flesta av dessa bygger på principen om 

hedonism.  Denna teori handlar om att individen strävar efter njutning och att undvika 

olust. En av dessa teorier är den kognitiva motivationsteorin där de viktigaste faktorerna 

är de tankar och förväntningar som individen har angående framtida händelser. Kurt 

Lewin tog fram en modell om målets värde (Jenner, 2004). 

Målets värde = uppnåendets värde   uppnåendets sannolikhet – misslyckandets värde 

 misslyckades sannolikhet 

 Satsen kan liknas vid en balansvåg där uppnåendets värde och dess sannolikhet ligger i 

ena skålen, och misslyckandets värde och dess sannolikhet finns i den andra skålen. Den 

skålen som väger tyngst är det som styr individens handling.  Tar vi Ma B som exempel 

och tittar på de elever som vill läsa vidare på universitetet, speciellt mot matematik-

intensiva program så ser vi att denna elevgrupp bör se ett stort värde i att klara av 

kursen Ma B. Detta påverkar deras motivation att engagera sig lite hårdare, även om de 

har svårt för matematiken. De elever som läser Ma B för att få ihop sina 2500 poäng ser 

inte samma värde att klara av kursen och det påverkar dem att inte anstränga sig lite 

extra (Jenner, 2004). 

Det intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv är att misslyckandets sannolikhet är en 

självuppskattad bedömning från eleven om hur denne upplever sina chanser att 

misslyckas. En teori som tar upp pedagogens påverkan på eleverna kallas 

pygmalioneffekten. Teorin beskriver hur pedagogens förväntningar påverkar elevernas 

prestationer. Förväntningar som bygger på den bedömning läraren gjort av eleven. 

Tester visade på en effekt likt placeboeffekten inom medicinen när en lärare fick 

informationen om att vissa elever besatte en stor dold kapacitet. Med denna information 

ändrades pedagogens förväntningar och därmed förbättrades elevens resultat (Jenner, 

2004).  
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Lindh (1997) gjorde en enkät riktade till elever som arbetat med IKT-stöd. Över 90 % 

av eleverna ansåg att det var roligt eller mycket roligt att arbeta med datorer. När de fick 

frågan om de trodde att de skulle lära sig mer med datorn svarade nästan 80 % av 

eleverna att det var lättare eller mycket lättare med datorns hjälp. Mer än dubbelt så 

många elever trodde att de skulle bli bättre i matematik än de som inte trodde det. Enligt 

Lindhs studie dalade inte elevernas intresse för IKT i takt med att det blev en mer 

normal del av deras utbildning. Ur ett kognitivt motivationsperspektiv bidrar en ökad tro 

på det egna lyckandet till ett ökat målvärde. 

 

3.7 Inre och yttre motivation 

Man brukar göra skillnad på inre och yttre motivation. När en elev motiveras av inre 

krafter, som exempelvis när denne tycker det är roligt med matematik, talar vi om inre 

motivation.  Arbetet hålls igång genom det intresse eleven har för själva ämnet (Imsen, 

2006).  

Motsatsen till inre motivation är yttre motivation, där drivkraften för handlingen är 

någon form av belöning. När eleven lär sig matematiska formler utantill enbart för att få 

ett bra betyg talar vi om yttre motivation. Eller när barn utlovas något gott efter maten 

om de äter duktigt. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det idealiskt ifall eleverna styrs av 

inre motivation, men betygsystem och hopp om framtida drömmar leder lätt till att den 

yttre motivationen blir den dominerande (Imsen, 2006).  

I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik rapport 221 tar de 

upp begreppet ”lust att lära”, de tar upp begreppet ”flow” som är ett tillstånd där eleven 

blir uppsugen i sitt arbete, där eleven presterar på topp utan att reflektera på om man 

skall lyckas eller på yttre belöningar. De definierar begreppet lust med att ”den lärande 

har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 

tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverkets rapport 221, 2003:9). 

Myndigheten för skolutveckling gav analysföretaget Metamatrix uppgiften att 

analysera ett flertal olika forskningsrapporter och studier om IKT-användandet i skolan. 

Rapporterna var inte inriktade på någon enskild elevgrupp såsom exempelvis elever 

med matematiksvårigheter (Myndigheten för skolutveckling, 2007). De fördelar som 

ökad IKT-användning i skolan ger enligt sammanställningen av de olika rapporterna 

säger: 

De fördelar som lyfts fram är en ökning av elevernas motivation och 

färdigheter, ökad självständighet samt utveckling av arbetet i grupp. En 

ökad motivation hos eleverna leder i sin tur till ökad uppmärksamhet och 

ökat engagemang under lektionerna, vilket främjar lärandet (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007:5). 

Införande av tekniska hjälpmedel bidrar till en mer positiv arbetsmiljö, speciellt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter som ofta får arbeta i ”uppförsbacke”. Dem får nu 

andrum när de vet att en del av matematikproblemet försvinner, det vill säga 

beräkningarna (Forsberg, 2007). 

Eftersom eleverna har hjälpmedel för vissa beräkningar frigörs tid för pedagogen 

som då kan fokusera på de andra delarna i matematikproblemen. Eleverna får då mer tid 

på sig när de behöver hjälp och de upplever inte att de behöver vänta så länge på hjälp 

när frågor uppkommer. 
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4 Metod 
För studien valdes att göra en kvalitativ undersökning. Som grund för utformningen av 

lektionerna valdes Malmers tankar, dessa anpassades till gymnasienivå och IKT-stöd. 

Den programvara som valdes för undersökningen var GeoGebra. De elever som ingick i 

undersökningen gick alla i olika yrkesförberedande program som valt att läsa Ma B 

frivilligt. Eleverna besvarade först en enkät där deras IKT-erfarenheter kartlades. Efter 

att eleverna fått tillfälle att använda GeoGebra genomfördes en diagnos där eleverna 

fick chansen att förklara hur de tänkte kring de olika matematiska begrepp vi tagit upp. 

Därefter intervjuades ett urval av eleverna och deras ordinarie lärare.   

4.1 Metodisk ansats 

Johnson och Svedner tar upp i sin bok Examensarbete i lärarutbildningen (2010) att 

man kan enligt författarna kategorisera examensarbeten i några olika upplägg. 

Detta arbete hamnade under kategorin undervisningsförsök. Ett undervisningsförsök 

påminner om en fallstudie när det gäller val att samla in material men syftet är att testa 

och utvärdera ett speciellt sätt att undervisa, lämpligt för undervisningsförsöket är att 

hämta in data från flera olika metoder (Johnson & Svedner, 2010). För att få mer empiri 

valdes även att studera några tidigare försök att använda tekniska hjälpmedel i 

undervisningen. Det var studier av Engström (2006), Blomhøj (2009), Forsberg (2007)  

och Lindh (1997) detta eftersom undersökningen var begränsad i tid men också 

begränsad i mängden av elever.   

 

4.1.1 Triangulering 

Triangulering innebär att man väljer flera olika metoder att samla in data. Det används 

bland annat för att dubbelkolla resultatet från både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar. I denna undersökning användes både kvantitativa metoder som enkäter 

och strukturerade intervjuer. Men även observationer och en kvalitativ intervju 

användes för att kunna få ett bättre resultat (Bryman, 2006) 

 

4.1.2 Enkäter 

För att studera IKT i skolan och för att få bakgrundsfakta om eleverna valdes det att 

göra enkäter (se Bilaga A). Enkäterna till eleverna innehöll frågor om hur de uppfattade 

den undervisning de för närvarande fick i Ma B och hur de såg på IKT-inslag i 

undervisningen.  

Enkäter är en effektiv kvantitativ insamlingsmetod (Bryman, 2006). Det är en metod 

som sparar tid och det minimerar risken att respondenten påverkas av intervjuaren och 

svarar som den tror att intervjuaren vill.  Bryman (2006) tar upp att enkäter inte skall 

kännas för betungande för respondenterna att besvara. Med bakgrund till detta valdes att 

göra enkäten med fasta svarsalternativ. Frågorna skall vara enkla att förstå och det får 

gärna vara lite luftig layout så att enkäten inte verkar för massiv. En allt för betungande 

enkät kan få respondenten att bli uttröttad och slarva i ifyllandet. 

  

4.1.3 Observationer 

För att studera eleverna gjordes även observationer på klassnivå för att se hur eleverna 

hanterade IKT-moment i undervisningen. Det skedde i huvudsak två typer av 

observationer vid dessa tillfällen. Målet med de strukturerade observationerna var att se 

hur engagerade eleverna var. En elev som visar intresse har oftast en ökad inre 

motivation (Imsen, 2006). Schemat var enkelt, beteendet som eftersöktes var om de 

valde att göra andra saker på datorerna än att arbeta med GeoGebra. Utöver de 
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strukturerade observationerna så observerades andra saker som hur elever svarade på 

frågor och hur framåt de var i arbetet. Detta skedde under både lektionstillfället och vid 

diagnosen. 

Observationer är ett bra sätt att undersöka situationer. Svar från intervjuer kan 

påverkas av att deltagaren svarar som den tror att intervjuaren vill höra. Det kan även 

vara så att de olika deltagarna tolkar frågor på olika sätt. Om en elev kör fast i 

programmet och önskar hjälp, i detta fall genom att räcka upp handen och vänta på sin 

tur. Under tiden han väntar så går han in på en nyhetssida samtidigt som han fortsätter 

att räcka upp handen.  Visar detta på samma engagemang som eleven som samtidigt är 

inne på ett socialt nätverk och chattar som den arbetar? Det kan till och med vara så att 

den elev som var inne på nyhetssidan tycker att han i ärlighetens namn inte vart så aktiv 

medan den elev som växlar mellan två saker anser att han arbetat hela tiden. En annan 

fördel med observationer är att det inte är en risk att de deltagande minns fel och svarar 

felaktigt på grund av detta (Bryman, 2006). 

 

4.1.4 Intervjuer 

Efter att ha fått bakgrundsfakta valdes ett flertal elever ut för att göra semistrukturerade 

intervjuer. Bakgrundsfakta hämtades från enkäter där de som uppgett att de haft 

erfarenheter av tidigare IKT-inslag i sin matematikundervisning valdes. De elever som 

utmärkt sig på lektionerna eller på diagnosen valdes även de ut för semistrukturerade 

intervjuer (intervjuguide se bilaga B). Därefter gjordes kvalitativ intervju med 

undervisande lärare hur denne uppfattade hur IKT påverkade undervisningen, frågorna 

som startade intervjun var baserade på de observationer som föregått intervjun. Alla 

intervjuer spelades in på band och transkriberades. 

En semistrukturerad intervju har vissa fördelar jämfört med en enkät. Som 

intervjuare kan man vid behov hjälpa respondenten ifall denne inte förstår frågan 

korrekt. Det finns utrymme för uppföljningsfrågor och intervjuare kan kasta om 

ordningen på frågorna om så passar (Bryman, 2006).  

Den kvalitativa intervjun är mer fri i sin struktur, här handlar det om att låta den 

intervjuade få tillfälle att röra sig fritt i samtalet. Detta för att intresset är att finna den 

intervjuades ståndpunkter i frågan (Bryman, 2006).  

4.2 Urval av elever 

För att få svar på de två forskningsfrågorna valdes att studera en mixad klass av elever 

som alla gått på olika yrkesinriktade program i årskurs 2. De har valt kursen Ma B 

frivilligt och vid tidigare examinationstillfällen har en stor del av gruppen inte uppnått 

de kursmål som de arbetat med. Eleverna har under terminens gång studerat linjära 

funktioner och även en viss del algebra. Hela populationen ingick i studien, med 

population innebär i detta fall hela den undervisningsgrupp som fanns tillgänglig. 

Denna typ av metod kallas etnografisk metod vilket ställer krav på den som undersöker 

att vara tydlig att informera deltagarna om vilken roll han har (Johansson & Svedner, 

2010). Men samtidigt undersöktes bara en klass och Bryman (2006) beskriver detta 

urval som bekvämlighetsurval, vilket innebär att det är den grupp av människor som 

finns tillgänglig för forskaren vid det aktuella tillfället. Fördelen med denna 

urvalsmetod är att man får hög svarsfrekvens från sina respondenter. Nackdelen är dock 

att det är svårt att dra generella slutsatser då man har svårt att veta hur representativt 

urvalet är. 

Eleverna fick information vad undersökningen skulle handla om. De fick alla 

erbjudande att delta i denna, detta var dock inget tvång. Eleverna hade ingen särskild 

beroendeställning till den undersökande parten, som var en utomstående lärarkandidat 

och inte hade något mandat att bedöma deras arbete för att sätta betyg. Deras ordinarie 
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lärare var dock med på samtliga moment men tog inte del av de enkäter och intervjuer 

som samlades in från eleverna. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I samband med enkäten informerades deltagarna om undersökningen. Vetenskapsrådet 

(2002) har fyra huvudkrav för att skydda individerna vid undersökningar. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informeradeltagarna om deras del i 

undersökningen. De skall upplysas att det är frivilligt och de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall invänta deltagarnas 

medgivande och vid vissa fall om undersökningen är av känslig natur skall även 

vårdnadshavares delgivande inväntas. Deltagaren har rätt att själv bestämma om denna 

vill avbryta undersökningen och om deltagaren så önskar skall inga påtryckningar ske 

på denne. 

För att tillgodose dessa krav informerades deltagarna innan enkäten syftet med 

undersökningen och deras roll i den. Eleverna fick själva bestämma om de ville 

medverka i undersökningen. Samma information fick eleverna vid intervjutillfällena. 

Konfidentialitetskravet tillgodoseddes genom att alla elever anonymiserades i 

rapporten men även för andra deltagare. Nyttjandekravet som innebär att insamlat 

materiell inte får användas i kommersiellt syfte har även det efterlevts. Vetenskapsrådet 

rekommenderar att deltagare i undersökningen skall få ta del av resultaten. Den 

undervisande pedagogen har fått muntliga resultat redovisade för sig samt en kopia av 

rapporten tillsänt sig vid publicering.  

4.4  Lektionsupplägg 

 

Jag valde att i lektionerna utgå från de 

pedagogiska idéer som Malmer (2002) skriver 

om när det gäller att koppla det konkreta till 

det abstrakta. Detta eftersom upplägget bygger 

på samma grund som de konstruktivistiska 

teorierna. Nämligen att man använder 

begripliga undervisningssituationer, och 

genom att man försöker titta på helheten och 

därifrån utgå till de mindre delarna. När det 

gäller andragradsfunktioner kan man med 

denna teori börja med tillämpningar och ut 

ifrån dessa diskutera olika begrepp som 

definitionsmängd, värdemängd och symmetri.  

Malmer (2002) sätter upp ett antal 

inlärningsnivåer där hon likt den 

konstruktivistiska teorin börjar med tidigare 

erfarenheter (se figur 2). Malmer menar på att 

det är viktigt att väcka elevernas lust och 

nyfikenhet så att de själva vill undersöka och upptäcka matematiken. Därför måste 

undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas verklighet. 

Nästa nivå är det konkreta, här måste eleverna få laborera (Malmer, 2002). Med IKT 

kan man integrera det laborativa inslaget vilket hjälper eleverna att skapa inre bilder och 

detta i sin tur hjälper eleverna till nästa nivå att få synliggöra sina kunskaper.  

Att synliggöra kunskap innebär att man kan beskriva och strukturera sina tankar i 

olika representationsformer. Exempelvis kan det innebära att man tolkar funktioner som 

 

Figur 2. Skiss över Gudrun Malmers 

tankar (efter Malmer, 2002:31) 
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exempelvis grafer eller värdetabeller. Detta innebär att man i nästa nivå kan använda ett 

abstrakt symbolspråk, där man kan beskriva funktioner som exempelvis en formel.  

Man kan lösa många moment i matematiken genom faktakunskap. Man kan 

exempelvis veta hur man steg för steg skall göra för att lösa ett visst problem. Men skall 

man klara av mer generella problem, eller kunna tillämpa sina kunskaper i andra 

sammanhang krävs förståelse. Malmer (2002) tar upp detta när hon skriver om nästa 

nivå i sin inlärningsmodell. Denna nivå kallar hon tillämpning, det är då eleven kan 

sätta kunskapen i nya sammanhang. 

Den avslutande nivån är likt den konstruktivistiska teorin reflektiv, nu skall eleven 

kunna diskutera, argumentera och förklara sin kunskap och då genom assimilation eller 

ackommodation addera kunskapen i sin egen begreppsbild. 

Dessa idéer skulle nu översättas till praktiska lektioner. I upplägget för lektionerna 

med IKT-inslag utgick jag från begrepp som eleverna kände till. Det var praktiska saker 

som eleverna kunde förstå och visualisera som exempelvis rep och kaströrelser.  

Efter introduktionen skulle eleverna lösa ett problem. Eleverna skulle ta reda på hur 

man kunde forma en maximal rektangulär area av ett tolv meter långt snöre. Vi arbetade 

här med de två första nivåerna det vill säga tidigare erfarenheter och konkret handlande 

(Malmer, 2002). När eleverna matade in de funktioner de fått fram i GeoGebra fick de 

fram grafer som de skulle analysera. Utifrån dessa grafer skall de gå ner på detaljnivå 

och reflektera över begrepp som värdemängd och definitionsmängd. När uppgifterna 

var avklarade skulle de arbeta med tillämpningsuppgifter från boken (se bilaga C). 

Viktigt här var att få in reflektionen hos eleverna, vid diskussion med eleverna utökades 

uppgifterna med frågor som tog upp de begrepp som vi diskuterade (definitions- och 

värdemängd).  

Sammanfattningsvis var tanken med planeringen att eleverna skulle utgå från 

vardagsnära erfarenheter (steg ett i Malmers teori), kunna räkna och testa praktiskt 

dessutom kunna kontrollera sina resultat genom att testa olika resultat (steg två). 

Eleverna skall sedan titta ner på detaljnivå och lära sig begrepp som definitions- och 

värdemängd (steg tre och fyra). När detta är avklarat skall eleverna arbeta vidare med 

andra tillämpningsuppgifter och försöka använda sina kunskaper i nya former (steg 

fem). Slutligen skall pedagogen vara en aktiv deltagare och reflektera med eleverna 

(steg sex).  

 

4.5 Genomförande och bearbetning 

Före införandet av IKT som en del av undervisningen gjordes en enkät. Enkätens syfte 

var att få en bild av elevernas åsikter om matematikundervisningen som de haft under 

högstadiet och i Ma A. Enkäten innehöll även frågor om hur de uppfattade Ma B kursen 

hittills. Eftersom gruppen var tämligen homogen så var bakgrundsfrågorna begränsade 

till namn som var frivilligt att fylla i. Dessutom fick eleverna reda på att 

undersökningen inte skulle användas som underlag för betygsättning, utan enkäterna 

och intervjuerna skulle enbart användas i undersökningssyfte och innehållet i dessa 

skulle ej delges deras undervisande lärare.  

Enligt Johansson & Svedner (2010) skall enkäten föregås av en textsida men denna 

”sida” sköttes muntligt för eleverna innan enkäten skulle fyllas i. Enkäten valdes att 

göras kort med nästan uteslutande kryssfrågor. Upplägget av den första enkäten hade 

två syften. Den första delen var för att få en bild av hur eleverna såg på 

matematikundervisningen i nuläget och den andra delen var för att se hur ”datorvana” 

eleverna var i matematiken. Dessutom låg denna enkät som grund till intervjuerna med 

eleverna.  
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Efter enkäten begav vi oss ner till en datasal som vi bokat. Eleverna fick en 

genomgång av hur man körde GeoGebra som en ”applet” vilket innebär att ingenting 

behöver installeras på datorn utan programmet körs via webbläsaren. Efter en kortare 

introduktion om hur vissa inställningar påverkar utseendet i programmet visades ett 

exempel med linjära funktioner och linjära ekvationssystem och hur man kan lösa dessa 

grafiskt. Detta var kunskap som eleverna gått igenom tidigare och mest för att de skulle 

få en introduktion till några funktioner i programmet. 

Efter introduktionen visades ett exempel upp hur man skapar funktioner och vad 

nollställen (skärningspunkt mellan funktion och x-axel) innebär, de fick se exempel på 

funktioner med två nollställen, med ett nollställe och funktioner som saknade 

nollställen. Efter genomgången fick eleverna testa de uppgifter som fanns i deras 

lärobok (Origo för samhälls & estetiska-programmet) inom området grafisk lösning av 

andragradsekvationer. Gruppen skulle lösa alla uppgifter markerade A och några av de 

som var markerade B. A är enligt boken standarduppgifter som man i regel kan klara 

med ett steg medan B-uppgifterna oftast kräver flera steg. Tanken med lektionen var 

främst att skapa en grund för att hantera programmet. Dessutom att introducera för 

eleverna vad nollställen, extrempunkter och skärningspunkter var och hur man kunde 

använda dessa. Efter passet återgick eleverna till en mer traditionell 

matematikundervisning där de fick räkna vidare i sin kursbok.    

Veckan efter samlades vi åter i datasalen och nu var tanken att vi skulle börja med 

helheten och sedan utgå från detta när vi diskuterade enskilda små moment i enlighet 

med Malmers tankar (2002). Lektionen börjades med att ett problem formulerades. 

Problemet var att vi med hjälp av ett tolv meter långt snöre skulle skapa en rektangulär 

yta med så stor area som möjligt. Lärare tillsammans med eleverna kom fram till att om 

ena sidan hade längden x meter så skulle den andra sidan ha (6-x) meter. Arean för en 

rektangel gav då att vi fick funktionen  ( )   (   ) vilket vi tillsammans kunde 

mata in i GeoGebra och få ut en graf på skärmen. Denna graf användes för 

diskussionsunderlag för att ta upp begreppen definitionsmängd och värdemängd. Grafen 

användes även för att förklara vad de olika axlarna stod för; i detta exempel att y-axeln 

stod för arean och x för ena sidans mått. Med hjälp av diskussionerna kom vi vidare till 

begreppet extrempunkt och att i detta fall en maximipunkt gav oss maximal area och vid 

vilket x-värde detta skedde. 

Efter detta gick lärare och elev tillsammans igenom en uppgift (Se bilaga C, för de 

uppgifter som gicks igenom) där en rakets höjd beskrevs som en funktion av tiden. Vi 

ritade upp funktionen och utifrån denna diskuterade vad axlarna stod för, hur man kunde 

förstå begreppen definitionsmängd och värdemängd, och vad nollställena i detta fall 

innebar.  

En tredje uppgift handlade om koldioxidutsläpp och hastigheter. Där man skulle ta 

reda på vid vilken hastighet som bilen släppte ut en viss mängd koldioxid. Efter att ha 

ritat upp grafen för den givna funktionen diskuterades vad som söktes i uppgiften. Med 

hjälp av en pekpinne visade läraren upp på projektorduken en tänkt linje över 

funktionen vid de funktionsvärden som eftersöktes. Med hjälp av befintliga kunskaper 

inom linjära funktioner angavs en linjär funktion över denna linje och därefter lät vi 

programmet räkna ut skärningspunkterna. Efter genomgången fick eleverna lösa 

liknande problem av både A och B karaktär från boken med hjälp av GeoGebra och de 

funktioner som de fått genomgång på. 

Två veckor senare var det åter lektion. Tanken var att denna lektion skulle innehålla 

en mindre diagnos där eleverna skulle testas på de moment som gåtts igenom de senaste 

lektionerna. De första tre uppgifterna var ekvationer som skulle lösas utan hjälpmedel. 

Av de tre så var det två som man utan större ansträngning kunde använda 

lösningsformel för att lösa. Den tredje kunde man lösa genom en division och sedan dra 
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roten ur. Tanken var att man kunde se hur väl de klarade av de moment som vi haft 

parallellt med de moment vi använt IKT i. Andra delen i denna diagnos fick de använda 

sig av GeoGebra och när eleverna ansåg sig vara klara skulle de, innan de lämnade in 

förklara hur de hade tänkt med för pedagog för att denne skulle få tillfälle att se hur de 

förstår de olika begreppen. Eleverna fick tillgång till en lathund på baksidan av 

diagnosen. Detta eftersom det inte är en diagnos hur de klarar av ett program utan hur 

de klarar av att lösa problem, och hur de kan resonera kring uppgifterna som är det som 

pedagogen är ute efter.  

Några elever hade glömt hur man använde sig av programmet och då handledde 

pedagogen första uppgiften tillsammans med eleven för att denne skall få en liten snabb 

repetition av hur man arbetade med programmet.   

Veckan efter diagnosen genomfördes ett antal intervjuer. Första intervjun var en 

provintervju för att testa de frågor som skulle användas i de kommande 

semistrukturerade intervjuerna. Beroende på vad de skrivit i enkäten och hur de arbetat 

under diagnosen valdes ett antal elever ut för intervju. Sammanlagt intervjuades åtta av 

eleverna som hade genomfört IKT-momenten, intervjuerna tog strax under tio minuter 

per elev att genomföra och som utrustning användes inspelningsutrustning som normalt 

används för nationella prov i engelska för att säkerställa kvaliteten på materialet. För att 

det skulle vara så lite distraktioner som möjligt valdes ett enskilt rum i ett område i 

skolan där det normalt inte förekom störande moment för eleverna. Intervjuerna pågick 

under två dagar för att de inte skulle krocka med elevernas normala scheman och 

därmed innehålla onödiga stressmoment. Den pedagog som har elevgruppen 

intervjuades även hon under andra dagen då det passade in i hennes kalender.  

Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna för enklare analys av svaren som 

framkom ur intervjuerna. Transkribering bidrar till att förbättra vårt minne och hjälper 

oss att analysera vad respondenterna sagt genom att vi kan vid upprepade gånger kan 

lyssna på vad de sagt. (Bryman, 2002). För att underlätta bearbetningen av intervjuerna 

så användes en intervjuguide (se Bilaga B). Guiden var uppdelad så att frågor kring 

motivation kom i först i intervjuerna och samtal kring förståelse kom efter. Efter 

transkriberingen sorterades frågorna och svaren i två huvudteman (förståelse och 

motivation/intresse) och enligt den intervjuguide, där de olika svaren från samma fråga 

sorterades i olika kategorier. Kodningsmallen var frågeställningarna och frågor som 

handlade om motivation och intresse hamnade i en kategori, frågor om förståelse i en 

annan. I dessa kategorier analyserades svaren för att hitta liknande svar och för arbetet 

intressanta svar. Den kvalitativa intervjun transkriberades och materialet bearbetades 

efter kategorierna motivation och förståelse. Innehållet i intervjun analyserades även 

tillsammans med de egna observationer som gjordes. Det kan vara viktigt att man 

gånger läser igenom intervjuerna flera gånger när det finns öppna svar (Bryman, 2002) 

detta gjordes både med de strukturerade intervjuerna och den kvalitativa intervjun. 

4.6 GeoGebra 

I denna studie har jag valt att använda programmet GeoGebra. Programmet är ett så 

kallat CAS-program (Computer Algebra System) vilket enligt Blomhøj (2009) kan 

utgöra en grund till elevers självständiga undersökande och experimenterande av 

matematiken. Andra liknande program som finns på marknaden är The Geometer's 

Sketchpad och Cabri Geometry. 

En fördel med detta program jämfört med liknande program är att detta är ett så 

kallat freeware program. Detta innebär att det är kostnadsfritt att använda på skolorna 

och det kan utan kostnad installeras på elevernas egna datorer. Programmet är 

programmerat i Java, vilket innebär att det är plattformsoberoende. Detta innebär att 

man kan installera programmet oberoende vilket operativsystem datorn har. På 
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programmets hemsida (www.geogebra.org) kan man dessutom starta programmet som 

en webbapplet vilket innebär att man kan köra programmet från sin webbläsare och 

sålunda inte behöver installera programmet på den dator som man sitter vid. I denna 

undersökning användes webbapplikationen av GeoGebra, vilket undanröjde en del 

praktiska problem. Det gjorde att vi kunde sitta i den datorsal som var ledig samt att vi 

inte behövde installera några program, vilket eleverna inte hade behörighet att göra från 

sina användarkonton. Vill man ha tips på hur man kan använda sig av applikationen kan 

man lätt hitta genomgångar både steg för steg och videogenomgångar åtkomliga 

exempelvis via youtube.com. Med hjälp av dessa kan man både lära sig hur man 

använder sig av programmet samt få inspiration hur andra använder sig av programmet i 

matematikundervisningen. 

En annan fördel med programmet är att man kan exportera och skapa steg- för steg-

applikationer som man kan lägga upp på en HTML-sida eftersom det bildas en java-

applet. Detta kan man som pedagog använda vid genomgångar samt låta eleverna se de 

olika stegen om och om igen om de så önskar. 

När man startar programmet kan man se att det finns ett antal olika områden (se 

figur 3). Det finns en del grafiska knappar där vissa vanligt förekommande funktioner är 

åtkomliga. Varje knapp döljer ett antal närliggande kommandon som man kommer åt 

genom att klicka på den lilla vita pilen längst ner till höger på varje knapp. Flertalet av 

knapparna är kopplade till mer geometriska moment. Längst ner finns ett input-fält där 

man kan mata in kommandon. Skriver man i detta fält så söker GeoGebra automatiskt 

efter kommandon som börjar på det som användaren matar in. Detta är till stor hjälp för 

de elever som kan ha problem med stavningen av kommandot eller de som inte kommer 

ihåg kommandots namn. Man kan även på ett enkelt sätt söka bland alla kommandon i 

programmet.  

 

 

Figur 3. Översiktsbild från programmet GeoGebra, publicerad med tillstånd från 

upphovsrättighetsinnehavaren (http://www.geogebra.org) 

http://www.geogebra.org/
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4.7 Reliabilitet och validitet  

Man kan ställa sig frågan över begränsningarna och det val av metod som jag använde 

gav en tillförlitlig bild av verkligheten. För att få en så hög reliabilitet som möjligt valde 

jag triangulering det vill säga att hämta in data från olika metoder (Bryman, 2002). I 

detta fall valde jag både observationer och intervjuer samt enkäter för att få in 

bakgrundsfakta. 

För att förbättra kvalitén på intervjufrågorna så testades dessa på en testperson innan 

de utvalda deltagarna intervjuades. Frågorna testades för att klargöra om någon var 

oklar eller lätt att missförstå. Om så var fallet ändrades den. Det fanns dock en risk 

eftersom intervjuerna gjordes två veckor efter att studien avslutats att någon elev mindes 

fel. För att detta inte skulle påverka resultatet valdes inte frågor som innebar att eleven 

skulle uppge några konkreta fakta om programmet eller diagnosen. Andra felkällor kan 

vara att man registrerar informationen eller man bearbetar informationen på ett felaktigt 

sätt. För att ha så hög kvalitet i analysen som möjligt spelades intervjuerna in och 

transkriberades för att sedan analyseras (Bryman, 2002). 

För att förbättra observationerna användes den undervisande pedagogen som hjälp. 

Att vara flera som observerar ökar reliabiliteten (Bryman, 2002). Den undervisande 

pedagogen fick även hjälpa till att beskriva den utvalda gruppen. För att minska fel vid 

enkäten gick jag igenom hur undersökningen var tänkt och hur materialet skulle 

användas innan eleverna fick valet att delta i enkäten. För att ytterligare minska risk för 

feltolkning valdes stängda frågor där elever fick svara med hjälp av en skala mellan ett 

till tio. 

Validiteten för undersökningen kan påverkas av att exempelvis elevernas beteende 

ändras för att de vet att de är observerade, eller om urvalet av elever lämpligt. Det är 

viktigt att göra ett urval som gör gruppen representativ (Bryman, 2002). Urvalet i denna 

studie var dock ett bekvämlighetsurval eftersom de elever som fanns tillgängliga 

användes, detta är någonting som sänker validiteten (Bryman, 2002). Men genom att 

jämföra med tidigare studier kan man se att eleverna beteende i stor grad 

överensstämmer med tidigare forskning. Men det finns risk att några inte tar 

undersökningen på samma allvar när en utomstående håller i den eller att vissa elever 

försöker göra ett ”gott intryck” av samma anledning, detta kallas för en reaktiv effekt 

(Bryman, 2002). 
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Figur 4. diagram över utfall på enkätfrågan om 

varför eleven valde att läsa Ma B. 

 

Figur 5. Diagram över utfall på 

enkätfrågan om hur rolig/tråkig kursen 

Ma B är.  

5 Resultat och analys 
I första delen av kapitlet tittar vi på resultaten från de olika undersökningarna för att i 

nästa del koppla resultaten mot våra frågeställningar. 

5.1 Resultat från undersökningarna 

För att få så god validitet och reliabilitet som möjligt valdes triangulering, det vill säga 

flera olika sätt att samla in data (Bryman, 2002). Eleverna fick börja med att svara på en 

enkät där det visade sig att eleverna hade små erfarenheter av IKT-inslag i matematik-

undervisningen. När eleverna väl fick testa att använda IKT som en del av 

undervisningen ansåg de att det var ett spännande inslag. Eleverna hade lättare att klara 

av uppgifter när de fick använda GeoGebra än när de inte hade några hjälpmedel. De 

visade även att de kunde se vissa samband. Detta visade sig under de observationer som 

utfördes tillsammans med den undervisande pedagogen. De argument som eleverna 

hade emot IKT-användning var främst att de inte kunde använda dessa hjälpmedel när 

de skrev de skriftliga proven. Detta framkom i intervjuerna av eleverna. Avslutningsvis 

intervjuades den undervisande pedagogen för att ta in de intryck som denna gjort i sina 

observationer. 

5.1.1 Första enkäten 

För att få bakgrundsfakta gjordes en enkät (Se bilaga A) för att se vad eleverna tyckte 

om sin nuvarande situation i matematikundervisningen samt hur de uppfattat IKT i 

tidigare kurser det vill säga Ma A och matematik-undervisningen under högstadiet. Det 

var även frågor om varför de valde att läsa Ma B eftersom den är frivillig att läsa för 

yrkesprogrammen på denna skola, samt hur de uppfattade innehållet i kursen. Det var 

13 elever på plats under denna lektion och alla som var där valde att medverka i 

undersökningen och fylla i enkäten. 

Första frågan var en flervals-fråga och syftet med frågan var att ta reda på varför de 

valde att läsa denna kurs. Åtta av eleverna valde kursen med tanke för framtida studier. 

Tre elever uppgav att en av de bidragande faktorerna var intresse för matematiken. Två 

elever uppgav att det var önskemål från hemmet som var anledningen till valet och lika 

många elever ansåg att matematiken kunde vara bra att ha i ett framtida yrke. 

Nästa del av enkäten tog upp hur de uppfattade matematikundervisningen i 

dagsläget. Här kunde eleverna välja på en tiogradig skala. Första frågan var hur eleverna 

uppfattade matematikundervisningen i nuläget. De kunde välja på en skala mellan 

tråkigt till roligt (se figur 5). Medelvärdet låg strax under fem. 
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Figur 6. Diagram över utfall på enkät-

frågan om hur intressant kursen Ma B är.  

Figur 7. Diagram över utfall på enkät-

frågan om hur lätt/svår kursen Ma B är.  

Figur 8. Diagram över utfall på enkät-

frågan om hur mycket IKT-inslag de 

haft tidigare.  

Figur 9. Diagram över utfall på enkät-

frågan om hur de uppskattat de IKT-

inslag de haft.  

Fråga nummer två (se figur 6) handlade om hur intressant matematikundervisningen var 

på en skala från ett till tio där ett var ej intressant och tio var intressant, där låg 

medelvärdet strax över fem. Den tredje frågan handlade om de uppfattade innehållet i 

undervisningen som svår eller lätt(se figur 7). Även här blev resultatet strax över fem 

och spridningen på svaren låg mellan två och sju.  

Sista delen av enkäten handlade om elevernas erfarenheter av IKT-användandet inom 

matematiken. Samma upplägg som tidigare med en tiogradig skala. Första frågan (se 

figur 8) var om de under sin högstadietid använt dator i matematiken och de kunde välja 

på en skala mellan litet och mycket och om de haft dator i undervisningen. En följdfråga 

(se figur 9) var om hur de uppfattade denna på en skala från tråkig till rolig. Mängden 

IKT i matematiken under högstadiet fick medelvärde strax under tre. De som svarade att 

de haft datorn i undervisningen tyckte att datorinslagen var relativt roliga och satte ett 

snitt på strax under sex på skalan från tråkig till roligt med en ganska stor spridning. 

Under gymnasiekursen Ma A (se figur 8) så hade mängden datoranvändning i 

matematikundervisningen sjunkit, medelvärdet sjönk till en bit under två. Men dessa 

inslag hade ungefär samma uppskattning som under högstadiet, strax under sex. 
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5.1.2 Diagnos 

Enligt enkäten ansåg de flesta eleverna att de tyckte att Ma B var ganska svårt, vilket 

visade sig på den första frågan som innehåll frågor som testade mer traditionell 

matematikkunskap. Denna handlade om att lösa andragradsekvationer med hjälp av 

penna och papper. Tolv elever deltog i diagnosen och resultatet var att nio av dem 

använde någon form av gissningsstrategi för att lösa uppgifterna och då fick alla enbart 

en rot.  Två av de påbörjade någon form av lösningsformel för att lösa men fortsatte 

sedan med gissning. En elev klarade av att lösa uppgiften korrekt och två missade helt. 

Första frågan där de fick använda GeoGebra var: 

Lös följande ekvation             

Matade man in funktionen i programmet kunde man få följande graf på skärmen(se 

figur 10).  

Tio av tolv elever hade lämnat in rätt 

svar, tre elever behövde dock viss 

handledning för att hantera programmet 

och därmed klara av uppgiften. Ett fel i 

början var att de matade in ekvationen 

istället för en funktion. Annat fel var att 

eleven inte såg grafen då den zoomade in 

på annan del av koordinatsystemet. 

 

Andra frågan där de fick använda 

GeoGebra var: 

En kulstötare får iväg en bra stöt där 

kulan befinner sig h meter över marken, 

då den flugit x meter horisontellt. Kulans bana beskrivs med funktionen  ( )  
                   

a) Hur lång blev stöten? 

b) Hur högt över marken var kulan som högst? 

c) Vad innebär 1.94 i funktionen? 

 

Matade man in funktionen i GeoGebra (se figur 11) och sedan skrev in kommandon för 

att hitta nollställen och extrempunkt kunde följande graf visas på skärmen. 

Figur 11. 

Graf över funktionen  (𝑥)       𝑥      𝑥       

Figur 10.  

Graf över funktionen 𝑓(𝑥)  𝑥    𝑥     
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Även på denna fråga var det tio av tolv elever som svarade, dock var det inte samma 

elever som svarade. Nio av dessa hade rätt svar den tionde hade orimliga svar på a- och 

b-frågan men korrekt uppfattat fråga c. Tre av eleverna hade blandat ihop 

funktionsvärdet och svarade fel på b, och gav svar som 8 meter och 8,45 meter. Det 

sistnämnda svaret är således extrempunkten.  

En del av diagnosen var att eleverna skulle diskutera med en av pedagogerna om hur 

de tänkte och det var främst sista uppgiften som pedagogen fokuserade på när de 

diskuterade med eleven om dess lösningar. En hel del intressanta diskussioner uppstod 

när pedagog och elev diskuterade, vissa elever hade ganska vaga kunskaper när det 

handlade om vad definitionsmängd innebar i detta exempel. Framför allt visade det sig 

när de inte kunde förklara vad det ena nollstället innebar. Några elever kunde förstå 

innebörden av definitionsmängd även om de inte använde korrekt matematiskt språk. 

En elev diskuterade vidare att man kunde tolka grafen annorlunda om exempelvis man 

kastade en kula utför ett stup och då skulle den kunna komma ”lägre” än x-axeln.  

 

5.1.3  Intervjuer av elever 

Varje intervju började med att eleven fick berätta lite om vad den tycker om ämnet 

matematik i allmänhet och vilka IKT-moment de tidigare har haft. Till min hjälp hade 

jag första enkäten som de alla fyllde i några veckor tidigare. Nedan följer relevanta 

delar av intervjuerna. 

Elev1: Svårt men roligt. 

Elev2: Matte A är enkelt men med Matte B är det annorlunda. 

Elev3: I grundskolan var matte lätt, men matte b är svårt. 

Elev4: om man förstår det är det roligt, annars är det inte så [paus] jätteroligt. 

Elev5: det är väl bra, ett av de bättre ämnena som är obligatoriska. 

Elev6: inte speciellt kul eftersom man inte har en praktisk användning av det, man bara 

räknar på. 

Elev7: jag tycker absolut inte det är kul.. ..var en slump att jag valde det (Ma B, 

författares anmärkning) 

Elev8: vart kul från början, blivit svårare, börjar klarna 

Självklart är svaren varierande men många elever känner att Ma B är svårt och i denna 

elevklass har det varit en stor mängd elever som valt att hoppa av kursen i ett tidigt 

skede. Man kan även se svar som kopplar ihop begreppen förståelse och praktisk 

användbarhet med hur kul det är att läsa matematik. 

 

5.1.3.1 Hur elevernas motivation påverkades av GeoGebra 

Alla eleverna fick frågan vad de tyckte om GeoGebra och hur roligt/tråkigt det varit att 

arbeta i detta program.  

Elev2: annorlunda, men rätt så enkelt om man förstår frågan 

Intervjuare: då blir det lätt? 

Elev2: ja då blir det lätt. 

Intervjuare: men om man inte förstår frågan 
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Elev2: då blir det svårare 

Intervjuare: är inslaget roligare eller tråkigare? 

Elev2: lite enklare, lite roligare, mindre jobbigt. 

 

Elev3: det verka bra om [paus] man har mattetal som man skall lösa för det är enkelt. 

Intervjuare: hur kul/tråkigt är detta? 

Elev3: roligare än att sitta o läsa i en bok, men man kanske inte hinner så långt i boken. 

Intervjuare. Förklara vidare 

Elev3: man hinner inte så många uppgifter (i boken, författares anmärkning), en 

nackdel till är att man inte kan ha det på provet (Nationella provet, författarens 

anmärkning), vi får bara ha miniräknare där. 

Intervjuare: kan man ha programmet på ett annat prov? 

Elev3: nja 

Intervjuare: hade det känts bättre då? 

Elev3: ja 

Elev4: ganska roliga, man fick ju se hur det var, det var enklare än på miniräknare 

(grafer, författares anmärkning) 

Elev7: rätt kul, men det är svårt att koncentrera sig när man har annat (elev syftar på 

nöjsamheter som spel/sociala medier på nätet, författares anmärkning), men det var bra 

det där att man kunde göra egna funktioner.  

 

Sammanfattningsvis kan man både från intervjuerna och från observationerna se, utläsa 

att majoriteten av eleverna uppskattade inslagen med GeoGebra, en genomgående 

farhåga med GeoGebra är att man inte får använda sig av programmet på det nationella 

provet. För elevgruppen var detta ett nytt sätt att arbeta och det var även någon elev som 

tyckte att detta tog tid från arbete i boken. 

Fördelen som många elever såg med att använda ett program som GeoGebra är att 

programmet utför många för eleven jobbiga beräkningar. Men har eleven svårt att förstå 

problemet blir uppgiften inte lättare. Många av eleverna vill ha en direkt nytta av 

programmet, eleverna har svårare att se nyttan av att använda GeoGebra om man inte 

får använda det på det nationella provet. 

 

Vidare i intervjun frågades eleverna vad som var det bästa och det sämsta med att arbeta 

i just GeoGebra. 

Intervjuare: det bästa med GeoGebra? 

Elev2: räkna nollpunkter och kommandon? 

 

Med kommandon menar eleven de olika kommandon man kan använda i programmet. 

Alla dessa kommandon fick eleverna ha på en lathund eftersom diagnosen skulle testa 

matematiska kunskaper och inte några kunskaper om kommandon eller hur man 

använder ett program. 

Intervjuare: det bästa? 

Elev3: roligare lektioner 

Intervjuare: det sämsta? 

Elev3: vet inte hur ni bedömer detta, kanske bedömer det bättre om man arbetar i en 

bok. 
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Intervjuare: vad är det bästa med GeoGebra? 

Elev4: för att det är data och då är det lite roligare. 

 

Intervjuare: det bästa med GeoGebra? 

Elev5: vet inte[…] omväxling [paus] det är bra med datorn eftersom allt blir mer på 

datorn. 

Intervjuare: jämfört miniräknare och dator 

Elev5: datorn är enklare 

 

En sak som återkommer är att eleverna tycker programmet gör det smidigare och lättare 

att räkna matematik, jämfört med de grafiska miniräknare de har tillgång till. Dock så är 

eleverna skeptiska då de inte få ha programmet när de skriver det nationella provet. 

Många elever uppskattar en mer varierat undervisningssätt, i en senare fråga frågade 

jag om hur mycket av dessa inslag de tyckte vore lämpligt om de fick bestämma över 

matematikundervisningen. De vanligaste svaren var att grunden i matematik-

undervisningen skulle vara mer traditionell men att man då och då skulle ha IKT-inslag 

i undervisningen. Mängden varierade från pass då och då till ungefär hälften av 

lektionstillfällena. 

 

5.1.3.2 Hur elevernas förståelse påverkades av GeoGebra 

Under intervjuerna så var det fokus på två områden, det första var hur roligt/tråkigt 

eleverna uppfattade programmet. Det andra området var hur de kände att GeoGebra 

påverkat deras förståelse. Detta var en fråga som för en del elever var ganska svår att 

svara på, några elever kunde inte svara på denna fråga varav de inte tas med i 

sammanställningen nedan. 

 

Elev8: tänkte det skulle bli kul att se, visste inte att det fanns gratisprogram som kunde 

göra så mycket 

Intervjuare: vad har varit bra och kul? 

Elev8: var lättare att se och så, och man såg samband 

Intervjuare: vilka samband? 

Elev8: man kan se hela kurvan och nollställen enklare att se dessa på datorn än på 

miniräknaren. 

 

Intervjuare: Vad var det bästa? 

Elev1: att man förstår det bättre än med miniräknaren, för miniräknaren kan krångla 

till det och göra det svårare än det är. 

 

Intervjuare: det bästa? 

Elev7: bra fick se allt när man gjorde det (kommando), man kunde skriva och se vad 

som hände 

 

Intervjuare: det bästa med GeoGebra?  

Elev8: Man kan se lätt var linjer skär (nämner olika funktioner i programmet). Det är 

enklare, för man slipper räkna ut allt själv. 

Intervjuare: det sämsta? 

Elev8: Man kanske inte förstår hur det är uppbyggd, man bör arbeta mer hur man gör 

ekvationer.  



26 

 

 

Eleven pratar här om att man skall arbeta mer med hur man skapar egna ekvationer och 

funktioner utifrån ett givet problem. Eleverna fick en läxa att arbeta med hemma men 

tyvärr så hade inte någon av eleverna lämnat in något svar på läxan. Denna uppgift 

handlar om att man får ett konkret problem och skapar en funktion efter denna och 

sedan gör uträkningarna i GeoGebra. I den första genomgången så gjordes en liknande 

uppgift där man skulle räkna ut den maximala arean utifrån en given förutsättning. 

Malmer (2002) tar upp detta sätt att undervisa det vill säga att utgå från ett praktiskt 

problem och sedan gå ner på detaljnivå. 

En fråga som för många av eleverna var svår att svara på var hur programmet 

påverkat deras förståelse inom matematiken. 

Intervjuare: tycker du inslagen påverkat dina kunskaper? 

Elev1: förstår Ma b lite enklare nu när vi arbetat med GeoGebra. 

Intervjuare: hur då? 

Elev1: svårt att förklara, men min förståelse för uppgiften 

Intervjuare: tror du om man använder datorprogram, hjälper dig med de bitarna som 

man arbetar algebraiskt?  

Elev1: jaja 

Intervjuare: överlag är det ganska bra med datainslag? Nått som inte är så bra? 

Elev1: att man inte använder det så ofta, man använder miniräknaren oftare. 

Intervjuare: om du fått välja miniräknare eller datorprogram på prov? 

Elev1: datorprogram, det är lättare att använda 

 

Intervjuare: hur påverkar det förståelsen? 

Elev3: gav en bild av kurvorna, man ser betydligt bättre än på miniräknaren 

 

En av styrkorna med GeoGebra är att det går snabbt att koppla sambandet mellan 

funktion och graf, tyckte många elever. Detta var det moment som vi tränade mest på 

när vi använde GeoGebra i undervisningen. 

Intervjuare: hur påverkar det förståelsen? 

Elev4: man förstår lite lättare. 

 

Eleven syftade på de uppgifter där man med hjälp av grafer skulle tolka och lösa olika 

uppgifter, moment där GeoGebra enligt elever och lärare är bättre än miniräknaren. 

Eleven kunde med hjälp av att tolkat uppgiften lättare förstå vad han skulle räkna ut i 

detta fall nollställen och extrempunkt för att lösa uppgiften. 

Intervjuare: hur påverkar det förståelsen? 

Elev6: lite men inte så mycket, vet inte vad jag skall säga. Viss förenklad förståelse med 

exempel m-värde 

 

Eleven syftar på att den förstår vad konstanttermen i en funktion innebär, att kurvan 

skär y-axeln vid detta värde. 

Intervjuare: hur påverkar det förståelsen? 

Elev7: fått en aning hur det ser ut. 

Återigen kopplingen mellan graf och funktion som är det tydligaste som eleverna kan se 

att de har lärt sig. 
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Intervjuare: hur påverkar det förståelsen? 

Elev8: Ja, förr räknade vi som diagram nu (pratar om koordinatsystemet, författarens 

anmärkning) nu SER man saker. 

 

Eleven förklarar hur han nu förstår mer hur grafer fungerar och han beskriver hur han 

sett symmetri i andragradskurvor med mera. Men likt med de flesta andra elever är det 

främst kopplingen graf och funktion som de spontant upptäckt att de lärt sig. 

 

5.1.4  Intervju av undervisande pedagog 

För att få fler observationer från studien valde man att intervjua den undervisande 

pedagogen som varit närvarande under hela studien. Hon har mångårig erfarenhet av att 

undervisa och har varit undervisande lärare i över 15 år.  Dessutom har hon varit 

delaktig i studien från början och många av idéerna har diskuterats med henne och hon 

har varit med och iakttagit både mig och eleverna. 

Intervjuare: Hur anser du om verktyg som exempelvis GeoGebra, hur dessa typer av 

verktyg stöder inlärandet? 

Undervisande pedagog: alltså jag blev imponerad för jag har sett lite andra program. 

Men jag tycker detta var så enkelt och så rakt på sak. Så det var så lättanvänt från 

början, det var inte någon hög tröskel att ta sig över. Det tänkte jag att elevernas skulle 

gilla för de gillar inte höga trösklar. 

Intervjuare: Du som träffat eleverna mycket mer än jag, hur tror du att de uppfattat 

detta inslag? 

Undervisande pedagog: De blev överraskade, positivt överraskade de visste inte riktigt 

vad som väntade dem. De kom fort in i programmet, någon tyckte han inte han behövde, 

men efter lite tjat så fångades han av detta. De var engagerade. 

Liknande respons som både iakttagelser gett och de intervjuer som genomfördes med 

olika elever. Har visat på samma resultat som hon uppfattat. 

Eftersom flera elever uppmärksammat att de tyckte det varit ett problem att man inte 

kunde använda programmet på provet och därför inte tyckt att det varit lika meningsfullt 

att använda programmet tog jag upp detta med den undervisande pedagogen. 

Intervjuare: Det som han sa att han inte behövde detta, och det har fler elever sagt att 

de inte har nytta av detta på provet. Att man inte fick nått betyg för dessa kunskaper, det 

kan ja se som en nackdel kan man lägga in detta (GeoGebra, författares anmärkning) 

som en bedömning. 

Undervisande pedagog: Man skall kunna ha ett litet test, de skulle nog bli mer 

motiverade att lära sig. Det kan man ibland se att de skall ha en direkt nytta av allt. De 

ser inte kunskapen som något värde i sig. För det här programmet ökade deras 

förståelse de såg sambandet mellan funktion och graf, de kunde inse vad som händer 

när man löser en ekvation, här har vi nollställena. Helt klart tyckte jag när jag gick 

runt. 

Det står utom allt tvivel att ett tydligt examinerande moment hade varit önskvärt för den 

här klassen när det gäller inslag av exempelvis program som GeoGebra. 
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Andra studier har tagit upp skillnaden mellan klass, genus och etnicitet men det jag 

undrade var om den undervisande läraren under sin lärarkarriär upptäckt skillnader 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande elever. 

Intervjuare: Tror du det har någon skillnad mellan studieförberedande eller 

yrkesförberedande? 

Undervisande pedagog: ja tror det har varit annorlunda.  

Intervjuare: så man kan ha gjort ett annat upplägg? 

Undervisande pedagog: ja de här (yrkesförberedande, författarens anmärkning) vill ha 

direkt nytta. 

Intervjuare: Vilken typ av elever svaga eller starka har mest nytta av ett sådant här 

hjälpmedel, tror du? 

Undervisande pedagog: ja.. i första vändan har de som har lättare för sig mer direkt 

nytta av programmet. De som har lite svårare för sig har en större tröskel att ta sig 

över, men om de får lära sig det här i lugn och ro så kommer de ha jättegod nytta av 

det. Kan göra så stor skillnad som att klara ett moment/kursen men då måste de få öva 

mycket och få mycket handledning, då får de bekräftelse på vad de vet anat innan. De 

andra (svaga elever, författarens anmärkning) har kanske inte sett några samband 

mellan funktion och graf mellan nollställen och så vidare 

Det som den undervisande pedagogen pratar om och fortsätter i intervjun att fördjupa är 

vikten av att ge eleverna tid att lära sig i lugn och ro, att ge eleverna chans att reflektera 

över de moment som de håller på med. Ett program som det programmet vi testade kan 

introduceras redan i Ma A enligt den undervisande pedagogen och det ger eleverna mer 

tid att komma in programmet och se det som ett naturligt hjälpmedel. Den undervisande 

pedagogen ser fler tillämpningar ju högre upp i matematikundervisningen man kommer, 

men för de svaga eleverna som kanske läser maximalt upp till b-nivå är det viktigt att 

introducera så tidigt som möjligt. 

Pedagogen har tidigare testat andra program som varit mer styrda och även om de 

svaga eleverna haft nytta av dessa tror hon att ett mer dynamiskt program som 

GeoGebra är bättre i längden eftersom möjligheterna i programmet är oändligt stora. 

 

5.2 Resultat och analys utifrån frågeställningarna 

I följande delkapitel redovisas resultatet utifrån de frågeställningar som arbetet bygger 

på. Därefter analyseras resultatet utifrån varje frågeställning. 

5.2.1 Hur påverkar IKT elevernas motivation att läsa matematik?  

I de intervjuer och observationer som gjordes kunde man tydligt se att eleverna 

uppskattade inslagen med IKT i undervisningen. Eleverna tyckte undervisningen blev 

mer varierad och rolig vilket ökade deras motivation för ämnet.  Detta var någonting 

nytt för de flesta eleverna eftersom majoriteten av eleverna uppgav i enkäten att de 

saknade större erfarenhet av IKT i skolan.  

Enkäten visade att majoriteten av eleverna i gruppen främst har yttre motivation att 

läsa Ma B, vilket även intervjun med eleverna och den undervisande pedagogen visade. 

Att eleverna drevs mest av yttre belöningar påverkade deras upplevelse av inslagen med 

GeoGebra. Det främsta argumentet emot IKT i skolan var att många elever oroade sig 
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för att detta tog tid från moment som de ansåg var mer betygsgrundande. Framför allt så 

kände de att det tog fokus från moment som skulle ingå i det nationella provet, främst 

på grund av att de inte skulle få använda datorn där. Det framkom även undringar om 

hur pedagogen skulle bedöma deras arbete när de arbetar med datorer och inte räknar i 

en bok. 

I intervjuerna framkom att det vad eleverna uppfattade som bäst med IKT-inslagen 

var att det underlättade deras arbete. Det tog bort det tunga och den mekaniska delen 

från uppgifterna. En annan sak som ökade elevernas motivation var att eleverna ansåg 

att arbeta med datorerna hör framtiden till. Men de uppskattade även att det var 

annorlunda jämfört med den vanliga undervisningen. 

Den undervisande pedagogen lyfte fram att eleverna blev glatt överraskade av att de 

fick arbeta med nya saker.  Både den undervisande pedagogen och den undersökande 

observerade att eleverna i liten grad höll på med sidoaktiviteter istället för GeoGebra. 

Bara en av de intervjuade eleverna tog upp att det var svårt att arbeta fokuserat med 

GeoGebra när denne arbetade med en Internetuppkopplad dator. 

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna uppskattade inslagen med GeoGebra, 

observationer och intervjuer pekade på en ökad motivation hos eleverna. Engagemanget 

för IKT-inslaget var stort trots rädslan att tappa tid på någonting som inte innebar för 

dem uppenbar direkt nytta. 

 

5.2.2 Analys av elevernas motivation vid införande av IKT 

Av enkätsvaren kunde man se att av de 13 svarande eleverna så hade enbart två elever 

haft betydande datorinslag både under högstadium och under Ma A kursen, båda 

eleverna uppfattade dessa inslag mellan fem och sex på tråkigt/roligt skalan. Tre elever 

hade haft inslag av dator enbart på högstadiet och två av dem uppfattade det som en 

sexa på tråkigt/roligt skalan och den tredje gav bara IKT-inslagen en trea. Av övriga 

elever som enligt egen utsago haft väldigt små mängder datorinslag i matematiken. Två 

av de tyckte att de små mängder de haft varit väldigt roliga inslag, den tredje tyckte det 

var tråkigt.     

Det som var enklast att påvisa var att eleverna fann nöje i att variera sin 

undervisning, många kände att det var meningsfullt att använda datorer eftersom det hör 

framtiden till. En del elever tyckte det var bra att det gick att lösa problemen smidigare 

med GeoGebra. Blomhøj (2009) tog upp begreppet den lösningsorienterade eleven vars 

främsta mål är att lösa många så många uppgifter som möjligt, på ett så snabbt sätt som 

möjligt. Samma elevgrupp såg också en nackdel att de inte fick använda detta program 

när de skulle skriva prov och främst det nationella provet. Den yttre motivationen 

sjunker för eleverna när de inte kan se en yttre belöning av att använda programmet, i 

detta fall bättre betyg på det nationella provet (Imsen, 2006). Forsberg (2007) tar även 

upp att svagare elever kan slippa en hel del tunga och för dem oövervinnliga hinder med 

hjälp av IKT-stöd, detta ökar deras motivation. I Lewins modell kan man förklara detta 

genom att vågskålen med misslyckandets värde   misslyckades sannolikhet minskar i 

tyngd och gör att målets värde ökar (Jenner, 2004). 

En annan sak som framkom var att vissa elever kände att detta kunde ta tid ifrån att 

arbeta i boken. Enligt Forsberg (2007) är införandet av tekniska hjälpmedel en långsam 

process vilket även märks på elevernas reaktioner. Vi använde dock en hel del uppgifter 

hämtade ifrån boken där det var tänkt att man skulle använda grafisk miniräknare. Detta 

kan ha haft minskad oro för de flesta av eleverna.  

En del elever påpekade att datorer hör framtiden till och av samma åsikt är Blomhøj 

(2009) som ser integreringen av IKT-verktyg som en viktig del av allmänbildningen. En 

av de viktiga drivkrafterna enligt Blomhøj (2009) var intresse och det var någonting 
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som pedagogen märkte att det blev. Eleverna kände ökad motivation bara för att de 

kände att datorn var ett modernt inslag. Dock så tyckte pedagogen att för att stärka 

motivationen ännu mer så kan det vara bra att lägga in inslag av prov. Detta för att 

eleverna skulle känna att det blev ännu mer ”nyttigt” att arbeta med datorn eftersom de 

ville ha direkt belöning av det de gör.  

Eleverna känner att det är enkelt att använda GeoGebra. Forsberg (2007) pratar om 

att matematiska uppgifter är uppdelade i tre olika moment. Det som hjälpmedel som 

miniräknare eller dataprogram kan hjälpa till med är själva grovarbetet som att 

genomföra uträkningar och rita kurvor. Detta hjälper de elever som fastnar på dessa 

moment att lösa många uppgifter som annars skulle ta väldigt lång tid att göra, och få 

dem att tappa sugen. Det som programmet inte hjälper med är förstå det matematiska 

problemet och att välja lösningsmetod vilket eleverna tränas hårdare i om de använder 

GeoGebra, då de kan lägga större fokus på dessa moment. Eleverna beskriver bland 

annat programmet som enklare och smidigare vilket det blir då de inte behöver utföra 

tidskrävande operationer såsom att rita grafer för hand eller för att räkna ut nollställen 

och extrempunkter. Det innebär inte att eleverna anser att de inte behöver lära sig att 

utföra dessa moment algebraiskt utan de är ganska traditionsbundna när det gäller vad 

man skall göra på en matematiklektion.  

 

5.2.3 Hur påverkar IKT elevernas matematiska förståelse? 

Enkäten påvisade att eleverna överlag ansåg att kursen Ma B var ganska svår även om 

spridningen på svaren var ganska stor. Detta visade sig även i den första delen av 

diagnosen där de med hjälp av papper och penna skulle lösa några för kursen 

standarduppgifter. 

Efter diagnosen, där diskussionen var ett sätt att se att eleverna förstod vad problemet 

gick ut på, kunde man se att många elever bättre förstod sambandet mellan funktion och 

dess graf. När eleverna skulle räkna algebraiskt så var det inte ovanligt att de gissade sig 

fram och därmed missade de den ena roten, men när de fick se grafen såg de flesta 

eleverna att det fanns två punkter som uppfyllde de villkor som de satt upp.  

GeoGebra gav eleverna möjlighet att visuellt uppleva funktionerna, och det visade 

sig att de uppgifter där de skulle tolka en funktion så klarade en majoritet av eleverna 

detta bättre när de kunde se grafen framför sig. Dessutom klarade en del av eleverna att 

reflektera vidare i uppgiften. Visa elever var lite ”olydiga” de började fundera vidare på 

uppgifterna och reflekterade vad som skulle hända om man kastade kulan utför ett stup. 

De svagare eleverna fick chans att utföra uppgifter som de tidigare inte kunnat lösa 

då deras algebraiska kunskaper var för låga för att klara av de lite svårare uppgifterna. 

De svaga eleverna kunde med hjälp av GeoGebra träna förståelse av innehållet i 

uppgiften och val av metod för att lösa denna, själva grovarbetet fick de assistans med.  

Under intervjuerna hade eleverna svårt att sätta ord på hur GeoGebra påverkat deras 

förståelse. Det som kom fram var främst att ansåg att de tydligare kunde se olika 

samband, främst mellan funktion och dess graf, vilket även den undervisande 

pedagogen hade uppfattat. Det inkluderar sambanden man kunde se i uppgiften som 

extrempunkt, och nollställen kontra rötter på en ekvation. Det som de flesta eleverna 

hade problem med när de räknade ekvationer var att det kunde finnas flera rötter till en 

andragradsekvation men med hjälp av att tolka en graf fick de flesta bättre förståelse 

kring detta. När följdfrågor ställdes kring förståelsen och hur de kan ha nytta av de 

kunskaper, hade eleverna svårt att sätta ord på hur de kunde koppla ihop de nya 

kunskaperna med de andra som de läste parallellt. 

En elev pratade om att han föredrog matematik där man skapade egna funktioner. Ett 

av passen arbetade vi holistiskt och utgick från ett problem och skapade en formel 
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utifrån denna och därifrån tittade vi på delmoment som definition- och värdemängd. 

Enligt konstruktivismen så bildas kunskap med hjälp av befintlig kunskap. Av resultatet 

på diagnosens andra IKT-uppgift där eleverna skulle tolka en uppgift om en kulkastare 

kunde man se att många elever kunde tolka uppgiften utifrån en graf, och sedan i dialog 

med pedagogen beskriva detaljer som exempelvis definitionsmängd och extrempunkt. 

Sammanfattningsvis visade diagnosen och observationerna i denna samt intervjuerna 

på att eleverna ökat sin förståelse när det gäller att se samband mellan funktion och graf. 

De ökade även i viss mån sina kunskaper när det gäller samband mellan en funktions 

formel och dess graf. En del elever klarade av att på deras egna språk beskriva moment 

som definitionsmängd och värdemängd även om de hade svårt att använda korrekt 

matematiskt språk. 

5.2.4 Analys av elevernas matematiska förståelse vid införande av IKT 

Första delen av diagnosen innehöll frågor som var kopplade till den matematikbok de 

arbetade med. Resultatet visade att den vanligaste metoden var att gissa sig fram. Det 

fungerade i de uppgifter då minst den ena roten var ett lågt positivt heltal. Det var det tal 

som alla eleverna angav i sina svar. När de sedan fick göra en grafisk lösning med hjälp 

av GeoGebra fick de som löste uppgiften fram två svar (se figur 10), vilket delvis kan 

bero på att rötterna låg förhållandevis nära varandra (x=8 och x=10). Ändå kunde man 

se en tydlig förbättring jämfört med de algebraiska lösningarna. Myndigheten för 

skolutveckling (2007) nämner att integrerad teknik och visuella inslag som GeoGebra 

bidrar till elevernas förståelse.  

Frågan om kulstötaren innehöll frågor som skulle testa några av de begrepp som vi 

tidigare arbetat med på de pass vi använt GeoGebra. Det var begrepp som extremvärden 

och nollpunkter. I diskussionen med eleven diskuterades värdemängd och definitions-

mängd. Tydligt var det att många elever assimilerade kurvan med kastbanan vilket hade 

positiv inverkan på diskussionen mellan elev och pedagog (von Glasersfeld, 1998).  

På a-frågan var de flesta ganska snabba med att pricka in svaret. Problemen kom när 

de skulle svara på hur hög höjden var när kulan var som högst. Några elever blandade 

ihop axlarna och de kunde då svara 8 meter (rätt svar 4.5 meter) eller 8.45 meter vilket 

innebar att de blandade ihop y-värdet med extrempunkten. Detta visar att de inte riktigt 

har full koll på funktionsbegreppet än.  

På c-frågan som handlade om vad 1.94 stod för gav åtta elever korrekt svar som 

handlar om kulans startposition. Genom diskussion med respektive elev efter 

uppgifterna inlämnande diskuterades deras lösningar och hur de tänkte när de löste 

uppgifterna, samt begreppen definitionsmängd och värdemängd. En elev ville få fram 

längden först genom att ta fram differensen mellan nollställena men ändrade sig sedan 

och valde differensen mellan origo och det positiva nollstället. Majoriteten av eleverna 

hade betydligt lättare att lösa uppgiften när de kunde se en graf framför sig. Studier 

visar att visuella inslag hjälper elevers förståelse inom matematik (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007; Lindh, 1997).  De kunde med hjälp av grafen se kulans bana och 

då ganska lätt se vart kulan slog ner och dess maximala höjd. En liknande uppgift på ett 

nationellt prov resulterade i två till tre VG-poäng. Problemet för flera av eleverna var 

nollstället som inte ingick i definitionsmängden. Denna punkt ville de få in i svaret, 

någon elev ville få detta först till ett startvärde. Men det vanligaste svaret var att där 

kulan skulle landa om man kastade kulan bakåt.  

Uppenbart var att flertalet av eleverna kunde lösa uppgifter med hjälp av GeoGebra 

som de inte skulle klara att lösa utan; då momenten att räkna ut nollställena, 

extremvärden och sedan rita ut grafen skulle hindra dem från att ens kunna komma till 

momentet där de skulle reflektera och tolka grafen. Forsbergs (2007) tankar kring de tre 

momenten i en uppgift där det första var att tolka uppgiften andra momentet var att välja 
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lösningsmetod och det tredje momentet var det mer handfasta räknandet. Dessa tankar 

kan i denna diagnos översättas med att eleven får hjälp med ett av de mer praktiska 

momenten det vill säga att rita upp grafen och vid behov räkna ut nollställen och 

extrempunkt. Programmet hjälper alltså eleven med ett av de tre olika moment som 

ingår i uppgiften och låter eleven fokusera på att tolka uppgiften och välja rätt metod att 

lösa uppgiften. 

Vidare kan man se att eleverna har lättare att arbeta med en uppgift när den utgår 

från ett verkligt exempel. Genom Malmers (2002) pedagogiska ramverk utgick vi från 

verkliga exempel under lektionerna och därifrån arbetade ner oss i detaljerna. Denna typ 

av uppgift klarade eleverna av bra när de åter stötte på den. 

Under ett av samtalen tog en av eleverna upp att denne ville ha uppgifter där man 

skapar sina egna funktioner. De uppgifter av denna typ som han stött på var den när vi 

utgick från ett problem och sedan skapade en funktion. Utifrån denna funktion 

diskuterade vi sedan begreppen maximivärde och definitionsmängd. Denna typ av 

uppgifter är det som Malmer (2002) pratar om när hon vill att man skall utgå från ett 

riktigt exempel och därifrån titta på de mindre delarna. Ser man ur konstruktivistiskt 

perspektiv så handlar det om att eleven skall använda befintlig kunskap som 

byggnadsmateriel för att skapa ny kunskap. 

I intervjun placerar pedagogen de flesta eleverna i Blomhøjs (2009) elevkategori den 

lösningsorienterade eleven där de ofta handlar om att snabbt ta sig vidare till nästa 

uppgift, det som pedagogen trycker på är tiden för reflektion och det är någonting som 

de eleverna med studieförberedande program är duktigare på att ge sig själva. 

Reflektionen är en central del av konstruktivismen och även Blomhøj (2009) och 

Engström (2006) tar upp detta som en viktig egenskap för att elever skall kunna få 

förståelse med hjälp av IKT-Stöd. Att som pedagogen kunna introducera sådana här 

verktyg tidigare ger man fler elever chansen att komma in i programmet men det finns 

även risk att de blir som Blomhøj säger experter på programmet mer än kunniga inom 

matematiken. En annan fördel med att introducera verktyget tidigare är att eleverna får 

mer tid att adaptera andra sätt att arbeta än boken. Ett moment som är extra viktigt är 

diskussionen mellan lärare och elev för att både kunna ge dem nya utmaningar om det 

behövs men även för att se till att eleverna förstår vad de gör.  

Pedagogen kunde se att eleverna fått ökad förståelse och att de klarade av att se vissa 

samband bättre med hjälp av GeoGebra. Enligt Ernest (1998) och von Glasersfeld 

(1998) så har alla elever olika byggstenar att bygga kunskap med. GeoGebra ger här 

eleverna flera nya infallsvinklar, främst visuella som stärker elevens förståelse 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007; Lindh, 1997). Detta hjälper eleverna att bygga 

kunskap med deras befintliga stenar (Ernest, 1998). 
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6  Diskussion och slutsats 

I resultatdiskussionen tas frågeställningarna upp och diskuteras. Därefter diskuteras 

metodval och lämpliga framtida studier. Arbetet påvisar ett nytt sätt att arbeta på och 

pedagogens roll kommer att ändras detta diskuteras även. 

6.1  Resultatdiskussion 

Diskussion kring hur påverkar IKT elevernas motivation att läsa matematik? 

Resultaten pekar på en ökning av elevernas inre motivation när GeoGebra infördes i 

undervisningen. Eleverna tyckte undervisningen blev mer varierad och rolig vilket 

ökades deras motivation för ämnet. Detta även fast majoriteten av eleverna i gruppen 

har främst en yttre motivation att läsa kursen. Blomhøj (2009) tar upp den 

lösningsorienterade eleven som en elev som styrs av yttre motivation att läsa 

matematik. Drivkraften kan vara att klara så många uppgifter som möjligt med så liten 

ansträngning som möjligt. Elevgruppen präglades som sagt av yttre motiv att läsa 

kursen, de flesta läste kursen för att stärka sin behörighet till framtida studier eller 

arbetsliv. För att motivera denna grupp måste man få eleverna att inse att ökad 

förståelse innebär ökad sannolikhet att klara kursen. Ett annat sätt att öka motivationen 

för denna grupp är att se till att IKT-inslagen ger mer direkt nytta, exempelvis genom att 

ha examinera inslagen. 

Motsatsen till yttre motivation är inre motivation. Elever som drivs främst av inre 

motivation anstränger sig lite mer och ser kunskapen som ett värde i sig. Syftet med 

matematikutbildningen är att ”eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 

matematiska kreativitet” (Skolverket, 2010). Det ingår alltså i uppdraget som lärare att 

stimulera elevernas motivation. IKT-inslag i undervisningen är något som gör att elever 

både tycker det är roligare med matematik, samt att de tror att de lär sig bättre. 

Undersökningen visade på liknande tendenser främst att eleverna ansåg att 

undervisningen blev mer intressant och rolig. 

Jobbar eleverna med öppna uppgifter som inte är styrda av litteraturen ökas deras 

nyfikenhet. GeoGebra är ett dynamiskt program som ger pedagogen möjlighet att arbeta 

på detta sätt och låta eleverna experimentera mer med matematiken. Detta leder till ett 

ökat engagemang under lektionerna som påverkar lärandet positivt. Det som eleverna 

främst hade emot IKT var att de upplevde det som en separat del och att de var osäkra 

på hur deras arbete skulle berömmas. Enligt ämnesplanen för matematik (Skolverket, 

2010) och kursplanen för Ma B (Skolverket, 2000) är inslag av IKT en del av ämnet och 

av kursen. Viktigt är då att man integrerar detta i kursen och inte ser detta som ett 

extramoment som ligger efter ett eventuellt nationellt prov. Det är viktigt att IKT-

inslagen blir en naturlig del av undervisningen, och inte som något extramoment utöver 

det vanliga.  

Pedagogens roll blir att skapa en bra arena för inlärning och inte överlåta detta åt 

programmet eller åt eleverna. Risken är då att eleverna struntar i reflektionen och 

använder programmet för att snabbt klara uppgifterna. Viktigt är även att man har bra 

uppföljningar precis som man har vid vilket annat moment som ingår i kursen. Lägger 

man vikt vid detta kommer antagligen de elever som oroade sig att IKT tog tid från 

moment som de ansåg var mer betygsgrundande ha minskad oro över detta, och få 

ytterligare motivation att använda IKT i matematikundervisningen.  

En annan sak som ökade elevernas motivation var att eleverna ansåg att arbeta med 

datorerna hör framtiden till. Blomhøj (2009) tar upp att implementera IKT i 

undervisningen är en viktig del av elevernas allmänbildning. Att arbeta med saker som 

intresserar eleverna ökar elevernas motivation och IKT intresserar de flesta eleverna. 
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Diskussion kring hur IKT påverkar elevernas matematiska förståelse? 

Det som eleverna uppfattade som bäst med IKT-inslagen var att det underlättade deras 

arbete. De kände att GeoGebra tog bort det tunga och för många även den mekaniska 

delen i uppgifterna. Detta gav läraren tillfälle att lägga in ökade mängder reflektioner i 

matematikarbetet. Reflektioner som är en förutsättning för ny kunskap skall skapas. 

Men eleverna uppvisade tendenser på att reflektioner inte var något de hann med. De 

var mer fokuserade på att klara av nästa prov än att lära sig nya saker. Att många lärare 

är traditionella, när det gäller examinationer är ett faktum. Men eleverna påvisade 

samma tendenser som lärarna. Ibland är det så stressigt i dagens gymnasiematematik att 

vi lägger nästan all fokus på rutiner och faktainsamling, istället för på reflektion och 

förståelse. 

IKT ger pedagogen möjlighet att bättre skapa förutsättningar för reflektion hos 

eleverna. Svaga elever får möjlighet att klara av moment som de inte klarat utan datorns 

hjälp. De får assistans med att rita grafer och med mekaniska uträkningar. Dessa elever 

kan då fokusera på att tolka problemen och hitta rätt lösningsmetod, detta ger utökade 

möjligheter till reflektion för eleverna. De starkare eleverna får ökade möjligheter att 

reflektera mer än tidigare och pedagogens roll här blir att utmana dessa elever genom att 

skapa inlärningsmiljöer som är tillräckligt öppna för att elever skall kunna utmana sig 

själva. Men även att skapa möjligheter för eleverna att vara lite ”olydiga” och låta dem 

testa nya vägar att lösa problemet, andra vägar än de som läraren visat dem. Detta 

förutsätter att eleverna har en positiv bild av matematikundervisningen och vågar 

misslyckas i sina försök att hitta nya vägar, en positiv bild som pedagogen måste vara 

med att skapa. De elever som reflekterar och testar nya vägar är de som tycks har mest 

nytta av dynamiska program som GeoGebra.  

Studiens resultat pekar också på att integrerad teknik där man använder visuella 

inslag i undervisningen inte bara ger ökat intresse hos eleven, utan det ökar även 

elevens förståelse. Eleverna i undersökningen kunde lättare uppleva och förstå graferna, 

tack vare de ökade visuella inslagen som GeoGebra kunde ge dem. Att visuellt se vad 

en rot eller nollställe är gav eleverna ett extra sätt att bygga kunskap. Detta visade sig 

genom att eleverna bättre klarade av uppgifter när de visuellt fick uppleva grafen, 

jämfört med att de skulle använda en algebraisk metod för att lösa samma problem. Med 

det visuella inslaget klarade även eleverna bättre av att tolka för uppgiften relevanta 

begrepp.  

Men IKT-inslag i undervisningen innebär inte att man sluta använda algebraiska 

inslag, dessa är viktiga och konstruktivismen utesluter inte någon form av undervisning. 

Men det kräver att pedagogen skapar en genomtänkt undervisningsmiljö och använder 

de möjligheter som IKT-verktygen ger oss. 

 

6.2  Metoddiskussion 

Innan undersökningen startades gjordes en genomgång av tidigare forskning för att se 

till att kunna välja ett så bra pedagogiskt upplägg som möjligt. Samtidigt finns risken att 

man blir färgad av tidigare studier och att man redan innan studien är genomförd har 

klart för sig ett resultat. När studien avslutats hade jag både fått några tankar bekräftade 

men även fått nya idéer om hur IKT kan användas i undervisningen. 

Undersökningen genomfördes på en liten grupp där jag inte hade full kontroll över 

schema och salar. Detta försvårade själva undersökningen och gjorde att det blev 

ofrivilliga pauser i undersökningen. För att kompensera detta använde jag mig av flera 

olika sätt att undersöka gruppen. Jag hade möjlighet att använda mina egna iakttagelser 

samt den undervisande pedagogens iakttagelser.   
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Huruvida det var bra att man genomförde undersökningen som ”utomstående” kan ju 

diskuteras. Fördelen kan vara att eleverna inte försöker i samma grad vara på det sätt de 

tror jag vill att de skall vara. Likväl är risken större att detta inte ses som en del av 

undervisningen utan bara som någonting utöver det vanliga. 

Det som var undersökningens största dilemma var det pressade tidsschemat som inte 

tillät mer utsvävningar och reflektioner hos eleverna. Det vore intressant om man haft 

tid att låta eleverna vara lite olydiga som Engström (2006) kallade elever som försökte 

lösa uppgifter på nya sätt.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Då flera elever nämner att inslaget inte var lika meningsfullt då de inte kunde använda 

programmet under provtillfällen, vore en mer omfattande studie intressant, där man 

även använder programmet i provsammanhang. Några elever kände att mängden IKT-

inslag skulle vara begränsad. Jag gör bedömningen att de flesta eleverna skulle vilja 

arbeta mer med IKT-verktyg om de fick använda dessa även under provtillfällen. Att 

studera elevernas motivation att använda IKT när det är en del av hela 

undervisningsprocessen, det vill säga både vid lektioner och vid examinationer vore 

intressant. 

Idag får eleverna använda symbolhanterande miniräknare på det nationella provet i 

matematik. En sådan miniräknare kan i dagsläget kosta omkring tvåtusen kronor att 

köpa in. Det är mycket pengar och det utesluter de elever som inte har råd att köpa en 

miniräknare. De får då acceptera de hjälpmedel som skolan erbjuder vilket kan variera 

kraftigt på olika skolor. Vissa skolor erbjuder enkla grafiska miniräknare medan andra 

erbjuder betydligt enklare hjälpmedel. Detta ser jag som ett problem, att elever med 

sämre ekonomiska förutsättningar även skall ha sämre hjälpmedel. Jag tog därför 

kontakt med Skolverket via e-post för att fråga om det möjligtvis gick att använda 

exempelvis GeoGebra som hjälpmedel under det nationella provet. Enligt Wolfgang 

Dietrich (personlig kontakt, 27:e december 2010) som är undervisningsråd på 

Skolverket så är det tillåtet att använda. Kravet är dock att skolan kan garantera att 

eleverna inte kan lagra otillåten information som exempelvis formler eller 

exempeluppgifter, och att eleverna inte kan kommunicera med varandra. Dessa typer av 

fusk kan man dock även utföra i många nyare former av miniräknare.  

I dagens gymnasieskola är det numera vanligt att eleverna får egna bärbara datorer. 

Man kan ganska enkelt anpassa dessa genom att exempelvis starta upp datorerna via en 

usb-sticka eller en startskiva. Därigenom kan man se till att ingen otillbörlig information 

finns eller möjligheter till kommunikation mellan eleverna via datorn är möjlig. Att en 

vidare studie där eleverna använder programmet även under det nationella provet är 

alltså möjligt.  

Vidare vore det intressant med en större undersökning då elevurvalet var begränsat. 

Blomhøj (2009) tar upp tre elevgrupper, vidare forskning med dessa tre grupper i fokus 

vore intressant, speciellt mot elever som kan kännetecknas som reflekterande 

elevgruppen. Att se hur den inre motivationen påverkas när dynamiska program är en 

naturlig del av matematikundervisningen vore ett lämpligt forskningsarbete. 

 

6.4 Implikationer för undervisningen 

IKT i skolan blir allt viktigare. Dock är det inte någonting som kan ta över 

undervisningen utan det är ett hjälpmedel som sätter nya krav på lärarna. Det är läraren 

som måste skapa inlärningsmiljön och vara med och se till att eleverna reflekterar över 

samspelet mellan dem och datorprogrammet. En av anledningarna att det gått 
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förhållandevis långsamt förklarar Lingefjärd och Holmqvist (2009) med att mycket av 

de resurser som gått till IKT i skolan har gått till maskinvara medan utbildning för att 

hantera IKT hamnat långt ner på prioritetslistan. Det många lärare önskat är mer 

utbildning i dessa nya system. Lingefjärd och Holmqvist tar upp att läraren ofta är 

väldigt traditionell med synsättet att man har föreläsningar sedan räkneövningar och att 

momentet sedan avslutas med en skriftlig examination. De nya matematiklärarna skolas 

in i detta tänk genom att deras egen utbildning ofta har den utformningen. Under mina 

intervjuer framkom det även att de flesta elever hade samma synsätt om hur 

matematikutbildning skall genomföras och examineras. 

Lärarens arbete är kanske det som ändras mest. Läraren blir mer ansvarig att skapa 

inlärningsmiljöer för eleverna. Läraren måste aktivt gå runt och diskutera med eleverna 

för att se till att de reflekterar över sitt lärande, samt att det finns större utmaningar för 

de elever som behöver det. Eftersom olika elever behöver olika typer av assistans måste 

man ha lite olika strategier. De svaga eleverna behöver hjälp att lära sig programmet 

och de behöver handledning. Denna grupp kommer ha mycket nytta av programmet för 

att det tar bort vissa algebraiska moment och låter eleven fokusera på förståelsen. De 

elever som försöker arbeta så snabbt som möjligt kommer att behöva mer utmaning, 

eftersom de lätt fastnar på ett visst sätt att arbeta för att klara av så många uppgifter som 

möjligt. Genom att ha olika former av examinationer så tvingar man fram ett annat 

beteende där reflektion är en given del av att lösa uppgiften. De elever som redan idag 

reflekterar måste pedagogen försöka utmana genom att skapa nya inlärningsmiljöer där 

de har tillfälle att utvecklas. 

Program som GeoGebra är utmärkta hjälpmedel som kan ändra upplägg på stor del 

av matematikundervisningen, det kan hjälpa eleverna att med de algebraiska bitarna och 

med att rita upp grafer och figurer. Dock är det inget verktyg som kan ta över 

undervisningen helt utan läraren får ett större ansvar för undervisningen om man släpper 

boken då och då. De mer algebraiska delarna av undervisningen skall vara kvar. De 

flesta eleverna tyckte det och jag tycker fortfarande att man måste kunna räkna ut saker 

utan några former av hjälpmedel. Men ser man ur ett rättviseperspektiv så ser jag 

enorma fördelar med program som alla elever kan använda, kontra miniräknare som 

kostar både skolor och elever en massa pengar.   
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Bilaga A - Enkät 

Namn: 

 

Alla frågor besvaras med att kryssa i det alternativet som stämmer bäst överens med 

dina åsikter 

Varför valde du kursen Matematik B?(flera val kan göras)  

 På grund av framtida studier. 

 På grund av intresse för matematik. 

 Önskemål från hemmet. 

 Annat:_______________________________ 

  

Hur uppfattar du matematikundervisningen i dagsläget?(endast ett kryss)  

Tråkig            Rolig 

 

 

Hur intressant anser du matematikundervisningen är i dagsläget?(endast 

ett kryss) 

Ej intressant    Intressant 

 

 

Hur uppfattar du innehållet i Matematik B?(endast ett kryss)  

Svårt             Lätt 

 

 

I följande avsnitt kommer frågor som handlar om dina tidigare erfarenheter med datorer 

i matematikundervisningen. 

Har du under din högstadietid (årskurs 7-9) använt datorn i 

matematiken? (endast ett kryss)  

Litet         Mycket 



 

 

 

 

I sådant fall hur uppfattade du det? (endast ett kryss)  

Tråkigt         Roligt 

 

 

Har du under matematik A använt datorn i matematiken? (endast ett 

kryss) 

Litet          Mycket 

 

I sådant fall hur uppfattade du det?(endast ett kryss)  

Tråkigt         Roligt 

 

  



 

 

Bilaga B - Intervjuguide Semistrukturerad intervju 

 

Berätta hur du ser på ämnet matematik? (Genom åren) 

Jämför med enkätsvaren, gå igenom denna tillsammans med eleven 

 

Hur upplevde du inslagen vi hade med GeoGebra? (Roligare/Tråkigare) 

 

Om du haft mer inslag med datorn, hade det påverkat hur mycket du skulle arbeta med 

ämnet matematik? (Mer/mindre) 

 

Kändes inslagen med GeoGebra relevanta för kursen?(Fråga ströks) 

 

Hur upplevde du diagnosen? (gå igenom svar med elev) 

 

Vad var det bästa med GeoGebra?(Roligt/tråkigt) 

Vad var det sämsta med GeoGebra?(Roligt/tråkigt) 

 

Hur tycker du GeoGebra påverkat dina kunskaper? 

 

Någonting som var bra?(Förståelse) 

Någonting som inte var bra?(Förståelse) 

 

 

Hur mycket av datainslag skulle det vara i ämnet matematik om du får bestämma?  

  



 

 

Bilaga C – Uppgifter till elever  

 

”Efter att ha seglat på grund skickar Eva och Svante upp en nödraket. Raketens bana 

beskrivs mav funktionen          , där h är höjden i meter över vattnet och t är 

tiden i sekunder efter att de skickat iväg raketen. Efter hur lång tid slår raketen ner i 

vattnet?” (Origo, 2008:133) 

”En kulstötare får iväg en bra stöt där kulan befinner sig h meter över marken, då den 

flugit s meter horisontellt. Kulans bana beskrivs av funktionen  ( )           

            Hur lång blev stöten” (Origo, 2008:133) 

”Koldioxidutsläppet från en bil kan beskrivas med  ( )                   , 

där C är utsläppet i gram per kilometer och v är hastigheten i kilometer per timme. Vid 

vilken hastighet är utsläppet 200 g/km?” (Origo, 2008:133) 

”Aktien i AB Aiguille följde under några dagar funktionen  ( )               , 

där V kr är kursen efter t dagar. Efter hur många dagar var aktien värd 84 kr?” (Origo, 

2008:133) 

”Marie bjuder Erik på en åktur på sin motorcykel. Hastigheten v km/h är en funktion av 

tiden t i sekunder enligt             tills motorcykeln har nått toppfart. 

a)Hur lång tid tar det för motorcykeln att nå 100 km/h? 

b)Hur hög är motorcykelns toppfart?” (Origo, 2008:133) 

Uppgifterna är hämtade från (2008) Origo Kurs B (SP/ES). Bonniers: Stockholm  



 

 

 

Bilaga D – introduktion till GeoGebra 

Vi börjar med lite inställningar för GeoGebra som är lämpliga när vi arbetar med 

funktioner 

Markera följande i menyn  

Visa->Rutnät 

Inställningar ->Punktstyrning -> På(Rutnät) 

Skapa punkter  

Med hjälp av punktskaparknappen  så kanman skapa punkter skapa två punkter så 

det ser ut som nedan 

 

Vi kan nu i input fältet (längst ner) skriva olika kommandon exempelvis kan vi med 

Kommandot : Linje[A,B] 

Skapa en linjär funktion 

 



 

 

Man kan högerklicka på ekvationen och välja att se denna på y=ax+b som motsvarar vår 

k-form 

Man kan högerklicka på ett objekt på skärmen och välja egenskaper och ändra formler. 

Skapa funktioner 

Det finns flera sätt att skapa funktioner 

Man kan skriva i input för att skapa funktionen         

Y=x^2+3*x+1    eller 

f(x)=x^2+3*x+1  eller  (detta skall vi använda för att få resterande kommandon att 

fungera) 

x^2+3*x+1 

för att hitta nollställena automatiskt om vi skrivit f(x)=x^2+3*x+1 

Rot[f] 

För att hitta extrempunkten skriver vi kommandot (om vi har en funktion f) 

Extrempunkt[f] 

  



 

 

Bilaga E - Diagnos 

Denna diagnos är för att ni själva skall se hur ni ligger till i kursen och vad ni behöver 

arbeta vidare med. 

Lös följande uppgifter med hjälp av penna och papper, miniräknare skall ej behövas. 

1.  )            b)          c)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna del får ni använde er av GeoGebra, när ni är klara säg till en lärare så ni 

tillsammans med läraren kan diskurea era svar. 

 

Lös följande ekvation 

1.             
 

 

 

 

 

2. En kulstötare får iväg en bra stöt där kulan befinner sig h meter över marken, då 

den flugit x meter horisontellt. Kulans bana beskrivs med funktionen  ( )  
                   
 

a) Hur lång blev stöten? 

b) Hur högt över marken var kulan som högst? 

c) Vad innebär 1.94 i funktionen? 

  



 

 

Lathund för diagnos 

 

Pq-formeln: 

 

   
 

 
 √(

 

 
)
 

   

 

Kommandon i GeoGebra 

 

Tänk på att använda . och inte , i era formler i GeoGebra 

 

Skapa en funktion som vi kallar för f 

 

I input: f(x)=x^2+2x+1 

 

Hitta nollställen i funktionen f 

 

I input: Rot[f] 

 

Hitta extrempunkten i funktionen f 

 

I input: Extrempunkt[f] 
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