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MATEMATIKLEKTIONER PÅ VIDEO                                             

-HUR STUDENTER ANVÄNDER HJÄLP PÅ INTERNET  

SAMMANFATTNING 

Syftet för detta examensarbete var att utreda hur elever förhåller sig till läxhjälp på Internet i form 
av inspelade matematiklektioner på video. Samtidigt var syftet att utreda fördelarna och nackdelarna 
med denna teknik samt vad som krävs av en lärare för att använda sig av detta arbetssätt. 

Den empiriska delen av arbetet gick ut på att jag spelade in sju olika matematiklektioner på cirka 
fem minuter vardera där teorigenomgångar varvades med lösta uppgifter. Jag lade sedan ut dessa 
filmer på en hemsida och informerade om den vid tre olika matematiklektioner. Tanken var sedan 
att se hur stort intresset var hos eleverna och detta utvärderades med en enkätundersökning och en 
gruppintervju samt en mindre intervju med matematikläraren för klassen. 

Resultatet av undersökningen var att intresset var tämligen svalt. Endast en ur klassen hade sett 
någon film och många av de andra uppgav att orsaken till att de inte hade gått in på hemsidan var 
att de hade glömt bort det eller helt enkelt inte brydde sig om det. Samtidigt svarade alla utom en 
att de tyckte att det var en bra idé att använda filmer på det här sättet. Av gruppintervjun framkom 
bland annat att filmens fördelar kontra lösta uppgifter i textform främst var att film erbjuder större 
möjligheter till att förklara teorierna bakom uträkningarna. Enkätundersökningen gav också ett 
annat bra skäl till att använda filmer nämligen att de flesta har dator och Internet hemma och att de 
går att titta på flera gånger. 

Orsaken till det svala intresset av filmerna trots att nästan hela klassen tyckte att det var en bra idé 
kan bero på en mängd orsaker. Det framkom av enkätundersökningen att många har ett bra 
kontaktnät för att fråga om matematik där mer än hälften frågade föräldrar eller syskon. Att arbeta i 
grupp verkar också vara vanligt. Gruppintervjun visade också att det är vanligt att hellre vänta till 
nästa matematiklektion när eleverna inte förstår en uppgift istället för att söka hjälp. Samtidigt har 
eleverna många ämnen parallellt vilket kan göra att matematiken ibland kommer lite i skymundan 
medan behovet av hjälp hemma i ämnet är störst innan ett prov.  

Skall det vara lyckat att använda filmer på Internet på detta sätt så krävs att arbetssättet blir 
förankrat hos eleverna. Genom att förflytta uppgifter och inlämning av dessa över till någon 
hemsida eller Webportal kan det bli naturligt för eleverna att använda Internet i 
matematikundervisningen. Att erbjuda någon sorts belöning, åtminstone i initieringsfasen, såsom 
gratispoäng på prov kan vara ett annat sätt.  



MATH LECTURES ON VIDEO                                                             

–HOW STUDENTS USE HELP ON THE INTERNET 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to examine how students conduct themselves to homework help on 
the Internet in shape of math lectures on video. Also, the purpose was to look at the pros and cons 
of this technique and what it requires of the teacher when using this method of working. 

The empirical part of the thesis consisted of me recording seven different math lectures, 
approximately five minutes each, mixing theory lectures with solutions to math problems. The 
videos were then uploaded to a Web page and I informed about this homepage at three different 
lectures. I wanted to see how big interest the student had in this type of homework help and this 
was evaluated by a survey questionnaire in the class, a group interview and a smaller interview with 
the math teacher of the class. 

The result of the research was that the interest by the students was relatively low. Only one in the 
class had viewed some of the videos and many answered that they had not visited the Webpage 
because they had forgotten about it or simply did not want to. At the same time all but one in the 
class answered that using videos this way was a good idea. The group interview illustrated the 
advantages of using videos compared to text solutions being the ability to get discussion about the 
theory behind the calculations. The result of the questionnaire survey showed another advantage of 
using videos namely the ability to see the videos several times and that most students have 
computers and the Internet at home. 

The cause of the low interest of the videos despite that the class thinks it is a good idea can be due 
to a great number of reasons. The result of the questionnaires showed that a great deal of the class 
have a net of contacts to ask about math such as parents and siblings or friends. To work in group 
also seems natural for many in the class. The group interview also showed that it is common to wait 
until the next math lecture instead of searching for information when having a problem with math. 
Also, the students have many subjects simultaneously which can result in giving different priority in 
the home work during the term and hence the need for help is biggest the days before a test.  

If working with videos for math help should be successful the method of working needs to be 
deeply rooted by the students. By starting to use the Net for tasks and communication by for 
example a Web page or Web portal it can be natural for the students to use the Net for math 
information. To offer some kind of reward can also be a way to stimulate students to use the Net at 
least at a starting phase. 



  

FÖRORD 
Detta examensarbete är om ett ämne som intresserar mig mycket nämligen att använda datorer och 
Internet mer i undervisningen. Även om jag blev lite besviken på resultatet så ser jag fortfarande 
stor potential i att använda filmer som komplement till undervisningen i matematik och jag hoppas 
att få prova det i större skala när jag i framtiden arbetar som lärare. 

Jag vill passa på att tacka de som medverkat i detta examensarbete och hjälpt med handledning. Jag 
vill också tacka Fredrik Pancio och Johan Lindström som har varit till hjälp med nya idéer och har 
varit tillgängliga för frågor när det gäller den tekniska delen av arbetet.  
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1 INLEDNING 
Detta kapitel kommer att ge en kort bakgrund till examensarbetet och förklara syftet med det. 
Huvudsakliga frågeställningar kommer också redovisas.  
Lärare har oftast ett stort intresse av att hitta metoder som fungerar för att motivera sina elever och 
att på ett effektivare sätt hjälpa dem med deras lärande. Behovet av detta var också något som jag 
uppmärksammade under den praktik som har varit en del av lärarutbildningen. Trots att vi ofta var 
två lärare i klassrummet (jag och min handledare) så var det ändå svårt att hinna med att ge 
tillfredställande förklaringar och hjälp till alla elever. I takt med att informationstekniken utvecklats, 
i synnerhet sedan Internet blev en naturlig del av samhället under 1990-talet, har nya tjänster 
tillkommit för att kunna användas för undervisning. Idag är det inte ovanligt att undervisning på 
Universitet bedrivs på distans med Internet som hjälpmedel för ökad interaktion mellan deltagare 
och lärare. Att kunna kommunicera med sina lärare med hjälp av e-post eller annan kommunikation 
över Internet ses också som naturligt för många studenter. Samtidigt ses klara skillnader mellan 
olika skolors användning av informationsteknik, främst på grundskole- och gymnasienivå. Även om 
det bedrivs projekt för att främja denna teknik i grundskolan och gymnasiet finns det inte lika 
mycket dokumenterat om nyttan av och riskerna med användandet som det finns angående 
undervisning på Universitetsnivå. 

Det som är spännande med denna nya teknik i undervisningssammanhang är att den har möjlighet 
att förenkla kommunikationen och decentralisera informationsflödet genom att göra det enkelt för 
alla att delta och interagera med varandra. Sådana nya tekniker som undervisningsplattformar på 
Internet eller Instant Messaging kan förenkla för studenterna att söka information och hjälp från 
varandra och från lärare. Dessutom möjliggör dessa tekniker detta dygnet runt och kräver till 
exempel inte fysiska möten. Samtidigt visar vissa studier på att dessa tekniker inte används i den 
mån de har kapacitet för och mycket kan bero på hur de är utformade men även lärares 
engagemang och kunskaper i ämnet (Ramböll Management, 2006). Andra studier visar på att 
studenter uttrycker ett behov av mer hjälp med sina läxor hemma och Internet uppges vara en 
sådan hjälp (Baghirzadeh, 2005). 

Att, som detta examensarbete, pröva och utvärdera nya metoder att använda Internet som 
undervisningshjälpmedel och belysa dess fördelar respektive nackdelar, kan vara ett sätt att försöka 
motivera till ett användande som mer överensstämmer med kapaciteten hos denna teknik. En ny 
metod som just nu testas i vissa grundskolor är att spela in lektioner på video och sedan lägga ut 
dessa filmer på Internet eller som Podvideo. Dessa projekt är dock inte utvärderade ännu och 
därför känns det relevant att göra ett eget undersökningsprojekt i ämnet men med skillnaden att det 
är på gymnasienivå istället för på grundskolenivå. 

1.1 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur det är att arbeta med video på Internet som ett 
hjälpmedel för matematikundervisningen. Detta arbete skall utvärdera hur elever använder sig av 
sådana filmer och hur ett arbete med sådana filmer upplevs ur en lärares perspektiv. 
Förhoppningsvis ska detta arbete kunna hjälpa till att skapa en effektivare matematikundervisning 
och ge förslag på nya sätt att bedriva undervisning på. 

Samtidigt är syftet att förstå vilka behov elever har för att blivande lärare skall bli bättre förberedda 
och kunna anpassa undervisningen efter dessa behov. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
De frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är: 

1. Hur förhåller sig elever till hjälp i matematik i form av videofilmer på Internet när sådan 
finns tillgänglig? 

2. Vilken potential har videofilmer på Internet för att ge utökad hjälp och stimulans inom 
ämnet matematik till eleverna efter skoltid? 

3. Vad krävs av en lärare för att arbeta med liknande teknik i sin matematikundervisning? 

1.3 BEGREPP OCH FÖRENKLINGAR 
En studie för att utvärdera en ny tjänst och vilka konsekvenser dess införande skulle innebära för 
olika elever är en kostsam och stor undersökning. Det visade sig till exempel att det hade behövts 
ungefär dubbelt så lång tid för den empiriska studien för att kunna besvara alla frågeställningarna på 
ett tillfredställande sätt. Därför måste vissa förenklingar göras för att kunna följa tidsplanen. Jag har 
därmed valt att fokusera på en klass i en gymnasieskola i halmstad och därför kan resultaten också 
endast sägas gälla för denna klass, även om vissa antaganden kan dras utifrån dessa resultat.  

1.3.1 ORDFÖRKLARINGAR 

Det kommer att förutsättas att läsaren har en viss insyn i skolarbete och även vissa kunskaper om 
informations- och kommunikationsteknik. Ordförklaringar för vissa specifika uttryck finns dock 
nedan: 

IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik 
och telekommunikation. 

IKT betyder informations- och kommunikationsteknik vilket är en viss skillnad från IT eftersom 
ordet kommunikation finns med. Det är alltså en tvåvägskommunikation och inte bara ett 
massutsänt informationsflöde. 

Undervisningsplattform är en sida på Internet där elever och lärare kan kommunicera med 
varandra genom att bland annat skriva meddelanden, ladda upp och ladda ner information. 

Podvideo är en utveckling av tidigare tjänsten podradio. Båda uttrycken innebär att tjänsten finns 
på Internet och att användaren kan ladda ner video/ljud till sin dator eller till sin mp3-spelare och 
titta/lyssna på. Det finns också möjlighet att prenumerera på tjänsten vilket betyder att den laddas 
ner automatiskt eller att man blir underättad om nya filmer/musik. 

Streaming Video är video på Internet som ej behöver laddas ner innan filmen ses utan 
nedladdningen sker parallellt. 

YouTube är en hemsida på Internet som möjliggör att användaren kan ladda upp filmer och titta 
på andras filmer gratis. 
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2 TEORI 
Innan den empiriska delen av arbetet görs är det lämpligt med bakgrundsinformation och teori om 
användandet av Internet i undervisningen. Detta kapitel kommer att ge en sådan teorigenomgång om barns 
lärande och om för- och nackdelar med att använda IKT för lärande. 

2.1 BARNS LÄRANDE 
Att utförligt förklara barns lärande kan utan problem fylla en hel bok. Därför kommer det nedan 
behandlas ytligt och beröra vissa teorier som är allmänt vedertagna i ämnet.  

Det finns två viktiga inriktningar angående individens beteende och inlärning. Dessa är 
behaviorismen och den kognitiva psykologin. Behaviorismen studerar den synliga påverkan av en 
individ och menar att med rätt stimulering kan man få personen att reagera på ett visst sätt. 
Kognitiv teori å andra sidan handlar om personens känslor och hur vi tar emot och bearbetar 
information. Till skillnad från behavioristerna menar dessa att vi har en inre motivation som är 
drivkraften vid inlärning. Även om dessa två inriktningar är motpoler så är inte verkligheten så 
enkel att det måste vara den ena eller den andra. Snarare är det så att båda teorierna har närmat sig 
varandra genom att acceptera att inlärning är ett samspel mellan den egna motivation och yttre 
påverkan där sociala relationer och omvärlden ingår. (Imsen, 2000) 

De behavioristiska teorierna lämpar sig mest för att beskriva sådant som inte ingår i läroplanen 
sådant som disciplin och ej uttalade regler om det sociala samspelet. Kognitiv inlärningsteori å 
andra sidan passar bättre för inlärning av teoretiska kunskaper men som nämnt tidigare används 
ofta båda teorierna mer eller mindre. 

Eftersom inte alla människor behandlar information på exakt samma sätt kan kognitiv 
inlärningsteori användas för att betona att lärare bör ta hänsyn till elevernas förutsättningar och 
”skräddarsy” undervisningen för eleverna. Även här är det inte så enkelt att bara beskriva 
situationen utifrån hur eleven bearbetar information, även det sociala samspelet spelar in. Vygotskij 
har spelat en stor roll i utvecklandet av teorier om det sociala livets roll vid inlärning.  Han menade 
att social verksamhet skapar individuell utveckling och inte tvärtom. Vygotskij såg språket som det 
viktigaste redskapet för hur vi socialiserar och därmed utvecklas. Detta språk utvecklas till att kunna 
socialisera med omvärlden men även för att föra inre dialoger där vi självreflekterar och är 
medvetna. Ett uttryck som Vygotskij introducerade var den proximala utvecklingszonen. Med det 
menade han att barn har förmåga att klara av uppgifter som de annars inte skulle ha klarat av 
förutsatt att de får vägledning (se bild 2.1). Studier visar också att samarbete främjar en djupare 
förståelse och kritiskt tänkande (Johnson och Johnson, 1986). 

 
Figur 2.1 Den proximala utvecklingszonen (Imsen, 2000:189) 
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Genom att barnet arbetar aktivt med andra (lärare och klasskamrater) kan det hjälpas att klara 
avancerade uppgifter själv. Den proximala zonen beror alltså på hur mycket hjälp eleven kan få av 
läraren och denna zon kan alltså vara olika stor. Det kräver också att eleven stimuleras tillräckligt 
med undervisning som ligger på en nivå högre än vad denne behärskar utan att vara för avancerad. 

Något annat som är viktigt som lärare är att förstå att alla elever inte har samma förutsättningar 
eller förmågor att lära sig. Gardners teori om multipla intelligenser belyser att elever har vissa 
starkare och svagare sidor och lär sig också på olika sätt. Vissa klarar av att ta in teoretiska 
resonemang medan andra behöver mer visuella bilder eller kanske praktiska sätt att lära sig. 
(Bransford et al, 2000) 

2.1.1 MATEMATIK OCH LÄRANDE 

Eftersom detta arbete fokuserar på användandet av IKT för matematikundervisningen så är ett 
kapitel om barns förhållande till matematik på sin plats. Mycket kan sägas om detta ämne men 
tanken är inte att detta kapitel utförligt skall behandla hur vi bearbetar och lär oss matematik utan 
snarare att ge en liten överblick samt att belysa problem som kan uppstå för elever och lärare i 
matematikundervisningen.  

2.1.2 ATT UTVECKLA MATEMATISKA FÄRDIGHETER 

Matematik är ett komplext ämne som kräver en mängd olika kompetenser av eleven. I den tolkning 
av målen för den svenska gymnasiematematiken som Palm et al (2004) har gjort kom de fram till att 
målsättningarna i huvudsak kretsar kring att lära eleven att lösa problem. Vilka typer av problem är 
dock inte lika specificerat och därför tog Palm m.fl. fram olika kompetenser som de anser att 
målsättningarna kräver. Dessa kompetenser är  

1. Problemlösningskompetens 

2. Algoritmkompetens 

3. Begreppskompetens 

4. Modelleringskompetens 

5. Resonemangskompetens 

6. Kommunikationskompetens 

Vissa av dessa kompetenser är mera av mekanisk natur såsom algoritmkompetensen som de 
definierar som ett antal inlärda standardprocedurer som skall kunna behärskas både rutinmässigt 
men även kunna tillämpas på situationer som inte är rutinmässiga. Andra är mer av fritt tänkande 
och kräver att eleven kan lösa ett problem utan en färdig lösningsmetod. Detta menar Palm et al är  
problemlösningskompetensen. Det som dock kan sägas om alla dessa kompetenser, och kanske 
speciellt problemlösningskompetensen, är att de kräver en viss erfarenhet från eleven. Detta har 
också framkommit i litteratur att elever måste lösa många problem för att förbättra 
problemlösningsförmågan och att det tar lång tid att utveckla denna förmåga (Ahlström et al, 1998). 
Detta stämmer även överens med de teorier om hur vi lägger saker på minnet. Ett korttidsminne 
kan övergå till långtidsminnet om det repeteras. (Engström, 1998; UR, 2006; Maltén, 2002) 

Gunnar Sjöberg (2006) såg också i sin forskning att hur mycket elever arbetar med matematik kan 
vara en orsak till att vissa elever lågpresterar i matematik.. Han skriver i sin doktorsavhandling att 
matematiksvårigheter kan bero på dyskalkyli men att problemet ofta är komplext och att det kan 
finnas andra förklaringar. En sådan förklaring var just hur mycket dessa elever arbetade under 
lektionerna och hemma. Han fann att lågpresterande elever ofta vilade mer än de arbetade. Även om 
det inte bara handlar om kvantitet utan även kvalité i sitt studerande så är det ändå förståeligt att 
studieresultat hänger ihop med hur mycket tid som läggs ned i studierna. 

2.1.3 MATEMATIK OCH LÄXOR 

Eftersom matematik är ett ämne som kräver att eleven arbetar med det mekaniskt till viss del så 
betyder det för många att de måste arbeta en viss del hemma. På gymnasiet finns inte läxor eller 
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hemarbete förankrat i styrdokumenten även om en stor del av arbetet ändå bygger på detta. Tanken 
är alltså att eleven själv skall ta ansvar för sina studier och det blir därmed arbetat hemma med 
skolarbete i olika omfattning för olika elever. Studier har visat att läxor har positiva effekter på 
elever och att effekten är störst hos äldre barn (Cooper, 2001). Hans studie visade dock att 
matematik är det ämne som visar minst effekt men det är problemlösningsförmågan (som i högre 
grad kräver en vägledare) som bidrar till detta resultat. Räknefärdighet och begreppsförståelse visar 
däremot en förbättring. 

Eftersom skolan måste konkurrera med roligare fritidsintressen är det förståligt att arbetet med 
matematik kan bli lidande och att det lätt kan bli en dålig spiral för dessa elever. De kan känna att 
de inte förstår det som förklaras och arbetar därför inte speciellt mycket på lektionerna. När de 
sedan skall arbeta hemma finns inte läraren eller klasskamrater att tillgå och kan då inte föräldrarna 
hjälpa till att förklara så är det förståligt att det blir en stor tröskel för dessa elever att arbeta 
hemma. För vissa kan det dessutom finnas känslomässiga hinder att fråga familjemedlemmar om 
hjälp för skolarbete (Stendrup, 2001). 

Något Sjöberg uppmärksammade i sin forskning var att elever med svårigheter i matematik ofta 
frågade sina klasskamrater om hjälp istället för läraren eftersom de kände att de ändå inte förstår 
när läraren förklarade och att det blev en viss press när han eller hon kommer för att hjälpa. Även 
om klasskamrater kan vara den vägledare som behövs enligt Vygotskijs teorier om den proximala 
utvecklingszonen så är det ändå oftast läraren som bäst kan vägleda eleven att själv komma fram till rätt 
lösning på ett problem. Är det dessutom samma elever som har svårt att arbeta hemma så är det 
förståeligt att inlärningen kan bli lidande. 

I ett tidigare examensarbete gjordes undersökningar om gymnasieelevers behov av läxhjälp 
(Baghirzadeh, 2005). Där svarade 46% av de 100 gymnasieelever han intervjuat att de hade ägnat 
större tid åt sina läxor om de fick hjälp när de behövde det. Samtidigt bör man räkna in i detta 
resultat att han tidigare dessutom fick fram att 59% redan hade hjälp hemma även om det inte 
nämns i vilken utsträckning. 33% säger också att de inte gör sina läxor när det inte klara dem själva. 
Den skola som undersöktes erbjöd dock extra hjälp på skolan men 97% svarade att de mycket 
sällan eller aldrig besökte den och cirka hälften av dessa uppgav att det överhuvudtaget inte kände 
till den. 

Hittills har fokus legat på att hjälpa och stödja elever som kanske inte når upp till godkänt i 
matematik eller som inte har något kontaktnät för att få hjälp med sina läxor. Samtidigt är skolans 
uppgift inte bara att hjälpa elever upp till godkänt utan att stimulera alla elever utifrån deras 
förutsättningar. Elever som presterar bra i matematik och arbetar självständigt behöver också hjälp 
för att kunna utvecklas ytterligare. Dessutom i takt med att de får mer och mer avancerade 
uppgifter att arbeta med så behövs också mer vägledning i linje med de teorier som Vygotskij 
ställde upp med den proximala utvecklingszonen. Att det skulle kunna bli en hjälp för dessa elever 
var något som också togs med i tankarna till detta examensarbete. 

2.2 IKT OCH E-UTBILDNING 
Uttrycket e-utbildning används på olika sätt. Tidningen Computer Sweden använde det för all typ 
av datorbaserad utbildning (2001:22). I fortsättningen av den här rapporten kommer dock uttrycket 
användas som det definieras av Nationalencyklopedin (2006):  

Webbaserad utbildning, utbildning med hjälp av Internet 

Därigenom blir det en skillnad mellan uttrycken datorstödd utbildning och e-utbildning. Eftersom 
examensarbetet i huvudsak har fokuserat på användandet av videofilmer på Internet kommer detta 
att vara det huvudsakliga ämnet för teoristudierna även om det bara är en liten del av det som kan 
innefattas i uttrycket e-lärande.  

2.2.1 POTENTIALEN I ATT ANVÄNDA IKT I UNDERVISNINGEN 

I litteratur som behandlar e-lärande betonas ofta de positiva sidorna av detta användande av ny 
teknik. Många tidigare studier visar också på att det finns stor potential i att använda sig av sådan 
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undervisning. Gill (1996) ger några punkter i sin bok Electronic children som han tycker är 
potentialen i att använda IT (datorprogram såväl som Internet) i undervisningen: 

• Elever blir mer benägna att ställa frågor och leta efter svar. 

• IT kan bereda en säker och icke skrämmande miljö för lärande vilket gör att elever vågar ta 
större risker i sitt studerande och utforskande.  

• Det kan engagera studenter som i vanliga fall inte är studiemedvetna. 

• IT ger omedelbar tillgång till en rikare materialkälla. 

Weller (2002) nämner några punkter som skiljer Internet från tidigare tekniker för lärande: 

• Det är socialt accepterat. 

• Det är billigare och enklare att skapa media på Internet än exempelvis TV-produktioner 
eller CD-ROM. 

• Hemsidor eller åtminstone Webbläsare har ett standardiserat gränssnitt. 

• Det är interaktivt och har potential för tvåvägskommunikation.  

• Internet är en teknik som kan förändra organisationer och kulturer. 

Att Internet är socialt accepterat och har ett standardiserat gränssnitt innebär att de flesta i 
samhället har en viss vana av att använda denna teknik och att det är allmänt accepterat att den skall 
användas för vissa tjänster. Det är exempelvis en självklarhet för många att söka information på 
Internet eller att utföra sina bankärenden på Internet. Eftersom unga dessutom oftast är early 
adaptors av ny teknik så är detta ett tungt skäl för att Internet har stor potential för att användas i 
undervisningen. Detta var också något som kom fram under en intervju av IT-ansvarig på ett 
gymnasium i Halland för ett tidigare examensarbete (Sjödin, 2006). Han menade att det finns en 
risk att skolan blir lite av ett museum om den inte använder den teknik som eleverna är vana vid att 
använda hemma. Dessutom är skolans uppgift att förbereda eleverna på arbetslivet där chansen är 
stor att de kommer att få möta denna nya teknik.  

Även om en stor styrka hos Internet är möjligheten till interaktivitet så kommer inte denna aspekt 
att behandlas i större omfattning i detta examensarbete eftersom videofilmer är en typisk 
envägskommunikation. Däremot kommer en viktig punkt nämnd ovan spela en stor roll, nämligen 
att det är en billig teknik när media skall skapas. Tanken är att jag skall producera allting själv och 
lägga ut det på Internet. 

En annan viktig aspekt är möjligheten att förmedla information även när det inte är fysiskt möjligt, 
exempelvis om eleverna inte har lektion med en speciell lärare vissa dagar i veckan eller kanske till 
och med på kvällarna. Som nämnt tidigare betonar Vygotskijs teorier att lärandet är en aktiv process 
som behöver en lärare eller vägledare som kan hjälpa elever att ta sig igenom mer avancerade 
uppgifter än de skulle ha klarat på egen hand. IKT och e-utbildning erbjuder många möjligheter för 
denna interaktion mellan lärare och elever och mellan eleverna själva och rätt använt kan 
videofilmer spela en sådan roll.  

Att använda filmer istället för att lämna ut papper med nedskrivna förklaringar ger större 
möjligheter för läraren att förmedla kunskap till elever, som det sägs att en bild säger mer än tusen 
ord. Att endast lämna ut nedskriva förklaringar blir mycket likt det som finns i läroböckerna och 
kan bli en hjälp endast för de elever som förstår sådana genomgångar och också är villiga att läsa 
igenom dem. I takt med att vissa skolor dessutom mer och mer använder individanpassad 
undervisning vilket ibland innebär att alla elever är på olika nivå i matematiken, det vill säga några 
elever kan vara på kapitel 1 medan andra är i slutet av kapitel 2, kan videofilmer med 
teorigenomgångar vara en viktig del för att säkerställa att eleven skall kunna få grundliga 
genomgångar av den teori som skall behandlas.  
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2.2.2. NEGATIVA ASPEKTER MED ATT ANVÄNDA IKT FÖR UNDERVISNING 

Givetvis är inte IKT lösningen på allt och många har haft för höga förväntningar på denna teknik. 
Tekniken ska inte användas bara för teknikens skull utan för att den verkligen fyller ett behov. Gör 
den inte det är det bättre att hitta ett annat sätt att utföra sin undervisning på.  

Det finns dessutom problem som kan uppstå vid användandet av IKT i undervisningssituationer. 
Några sådana problem som måste tas itu med är att alla elever har olika sätt att använda ny teknik; 
vissa är villiga att använda det mycket medan andra inte gärna vill delta i exempelvis en 
nätdiskussion. Dessutom är det mycket svårt att ersätta den fysiska träffen i klassrummet med 
undervisning på Nätet. Elever som läser på distans har uppgett att de saknar denna kontakt 
eftersom den ger andra möjligheter till att få begrepp förklarade och att kunna få möjlighet att ställa 
frågor. (Larsson, 2004) Det finns därför en viss risk, ju mer undervisningsmaterial som läggs ut på 
Internet, att elever kan känna att det ersätter vanliga lektioner, istället för att vara ett komplement, 
och därmed förlorar mer på att använda dessa tjänster än om de ”bara” hade använt traditionella 
undervisningsmetoder. 

Många har också uttryckt oro för att fuskandet kommer att öka (eller åtminstone att det finns fler 
möjligheter till fusk med Internet). Givetvis finns en sådan risk men det ligger också mycket på 
läraren att uppmärksamma det och att informera elever om källkritik och referenser.  

Dessutom kräver de Internettjänster som används för kommunikation att eleverna lär sig att 
kommunicera med varandra på detta sätt. Olika människor har olika sätt att kommunicera och det 
kan ställa till missförstånd. (Pallof och Pratt, 2005) Med tanke på de fall av Nätmobbning som 
dessutom har förekommit i media är detta extra viktigt att vara uppmärksam på.  

2.2.3 ATT ARBETA MED VIDEO PÅ INTERNET 

Att skapa en video med ett pedagogiskt syfte är inte helt elementärt. Det är många tekniska och 
användarvänliga aspekter att tänka på.  

En första viktig aspekt är hur lång tid videofilmen skall vara. Intresset hos eleverna tappas relativt 
snabbt under en vanlig lektion på skolan; att stå framme vid tavlan längre än 15 minuter har jag 
upplevt kan vara svårt även om eleverna involveras i undervisningen. Även om inte eleverna störs 
av varandra kan det finnas andra faktorer hemma som distraherar såsom fritidsintressen eller 
kanske TV:n. Att dessutom ha filmerna på Internet gör att de konkurrerar med allt annat som finns 
på Internet. Genom att försöka hålla filmerna korta och kärnfulla kan  intresset hos eleverna 
förhoppningsvis hållas intakt. 

En annan aspekt att tänka på är vikten av interaktionen i mellan filmen och tittaren. Mottagaren, 
det vill säga den som tittar på filmen, är egentligen en medkomponent i filmen eftersom allt i filmen 
mottas och tolkas (Wiman, 2000). Samtidigt är det en skillnad på interaktionen när läraren står och 
pratar mot en kamera jämfört mot en klass. Inför en klass finns möjlighet att ställa frågor både för 
eleven och från lärarens sida medan det i videosammanhang är envägskommunikation. Detta bör 
därför betänkas när manus för filmen skrivs. Eftersom video saknar klassrummets interaktion kan 
det tänkas att det är lätt att koncentrationen försvinner och placeras där det verkar mer intressant, 
kanske om det händer någonting runt omkring personen ifråga. Retoriska frågor kan användas även 
om det självklart inte bör överdrivas eftersom detta kan bli störande för tittaren. Att försöka att 
sätta tittaren i en aktiv uppgift, exempelvis att räkna fram något svar, kan också vara ett sätt att 
involvera denne mer i filmen. Att tänka på filmens dramaturgi är också en viktig del i att behålla 
intresset även om det kan vara svårt att följa en dramaturgisk modell när en matematikuppgift skall 
lösas (Wiman, 2000; Ascher och Pincus, 1999). 

Som lärare har man heller ofta inte möjligheter till några mer avancerade produktioner, varken 
tidsmässigt eller med teknisk kapacitet. Det blir därför mycket svårt att skapa en produktion som på 
något sätt kan mäta sig med de kommersiella varianterna. Eftersom eleverna har vant sig vid dyra 
produktioner i TV och på Internet så kan det vara svårt att mäta sig med dessa. Det är viktigt att 
man inte försöker att kompensera detta med billiga effekter som att texter kommer flygande från 
olika delar av skärmen eller liknande (Johansson et al, 2000). Att vi har vant oss hur vissa 
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produktioner skall vara och se ut kan också få konsekvensen att tittaren blir distanserad från filmen 
eller kanske rentav känner att den är ointressant eller inte trovärdig (Ascher och Pincus, 1999). 

Den tekniska aspekten är också viktig. Tanken är att så många som möjligt skall ha möjlighet att se 
dessa filmer och därför måste man i nuläget, med tanke på bandbredd på Internetuppkopplingar, ha 
detta i åtanke. Att ha högsta kvalité kräver stor bandbredd eller lång nedladdningstid. Att ha för 
dålig kvalité kan göra filmen obrukbar. Det viktiga här är troligen att göra dem funktionsdugliga 
och så enkelt som möjligt för eleven att använda filmerna för att undvika att personen på något sätt 
tappar intresset av att använda tjänsten.  

2.2.4 BAKGRUND AV ARBETE MED IT I SKOLAN 

Sverige har gjort nationella satsningar ända från början av 1970-talet på IT. I början var 
användandet av datorer ofta i fokus på naturvetenskap och tekniska ämnen även om andra 
ambitioner fanns i läroplaner. Under 90-talet intensifierades IT satsningar av naturliga skäl i och 
med Internets snabba spridning. Olika projekt och nationella satsningar inleddes. 1998 gjordes en 
satsning för ca 70 000 lärares kompetensutveckling i ämnet i och med skrivelsen ”Lärandets verktyg 
– nationellt program för IT i skolan”. Förutom kompetensutvecklingen satsades extra i kommunens 
infrastruktur av IT i skolan och lärarna blev försedda med var sin dator. (Myndigheten för 
Skolutveckling, 2003) 

Myndigheten för skolutveckling visar i sina mål att IT är något som mer och mer kommer att 
integreras i skolan. Ett av deras mål är bland annat att IT ska fungera som ett effektivt stöd i lärares 
och elevers dagliga arbete. De uttrycker därför att det är viktigare med att få en bredd på 
kompetensen istället för djup, det vill säga att klyftorna vad gäller IT kompetensen i skolorna inte 
ska vara så stora. Samtidigt kommer de att stödja mer innovativa kommuner eftersom dessa kan ge 
värdefull erfarenhet till andra skolor. Ett mål som är extra intressant är det som säger att IT ska 
fungera som ett effektivt verktyg för ökad måluppfyllelse avseende basfärdigheter vilket också är en 
viktig tanke bakom detta examensarbete. 

2.2.5 HUR LÄGET ÄR NU 

En rapport (Ramböll Management, 2006) som tillkommit tack vare ett nordiskt samarbete med 
Svenska Myndigheten för Skolutveckling som svensk part visar på att de nordiska länderna 
betraktas som världsledande på området IT i skolan. Samtidigt pekar studien på att IT inte används 
i den utsträckning som är möjligt och att användandet av IT som ett pedagogiskt redskap inte står i 
fokus. Att detta hänger ihop kan bero på det som Myndigheten för skolutveckling nämner i en 
publikation (2003) att svenska skolor har hög datortäthet och är i högre grad Internetanslutna än 
andra länders skolor. Det viktigaste är dock inte antalet datorer utan hur de används men samtidigt 
är antalet datorer en förutsättning för högt användande.  

Publikationen från Myndigheten för skolutveckling (2003) framhäver att de svenska lärarna är 
mindre flitiga användare av Internet än utländska lärare. Detta kan bero på att lärarna känner att de 
har bristande kunskaper i hur man använder denna relativt nya teknik. Så många som 1 av 3 lärare 
anser att de har för begränsade kunskaper för att använda IT som pedagogiskt redskap. Samtidigt 
har de nordiska länderna deltagit i projekt för ökat IT användande men resultatet har inte varit det 
förväntade. Istället är det ofta så att implementeringen av IT i undervisningen har bedrivits av 
eldsjälar i skolan vilket har betytt att det kan skilja mycket mellan användningen av IT i skolorna 
runt om i Sverige. (Ramböll Management, 2006) Detta kan bero på att det är ett stort uppdrag att 
förändra en stor organisation som exempelvis en skola eller hela utbildningsväsendet. 

Samtidigt visar rapporter på en viss utveckling av användandet av IT i skolan och de positiva 
effekter detta har fått. I en undersökning ansåg cirka 50% av lärarna i årskurs 9 att de har stor nytta 
av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen (Skolverket et al, 2005). Samma rapport visar 
att närmare 45% av samma lärare anser att IT ökar motivationen i stor utsträckning hos eleverna. 
När det gäller att förenkla kommunikationen mellan lärare och elev så är det mer tydligt i de äldre 
åldrarna; på gymnasiet ansåg mer än 40% av de tillfrågade lärarna att IT underlättar 
kommunikationen i stor utsträckning. Eleverna blev tillfrågade hur ofta de kommunicerar med 
lärarna med hjälp av IT och även här såg man en klar ålderskillnad med gymnasieelever i topp. 
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Ändå var det bara cirka 35% som använder datorn ofta för att skicka och ta emot arbeten. För 
årskurs 9 var denna siffra cirka 15%. När det gäller datoranvändandet hemma svarar dock omkring 
75% av gymnasieeleverna att de använder Internet ganska ofta eller mycket ofta för skolarbete.  

Eleverna visar att de är beredda att använda ny teknik för skolarbete. Hemma använder de e-mail, 
chat och mobiltelefoner för att kommunicera med sina klasskamrater om bland annat skolarbete 
(Ramböll Management, 2006). I en tidigare egen undersökning i tre naturvetarklasser i Halmstad 
har varannan elev använt Instant Messaging för skolarbete ett flertal gånger eller ofta medan endast 
18% svarade att de aldrig använt denna tjänst i detta syfte (Sjödin, 2006). I den undersökning som 
nämndes i kapitel 2.1.3 (Baghirzadeh, 2005) var 58% av eleverna intresserade av att få hjälp på 
Internet och ytterligare 29% svarade att de var intresserade av det ibland. Inför prov ökade andelen 
av klassen som var intresserade av detta till 79%. Detta visar att elever är villiga att ta till sig den 
teknik som enklast möjliggör kommunikation. 

Den undersökning som har gjorts i de nordiska skolorna (Ramböll Management, 2006) visar på att 
lärare, föräldrar och elever själva upplever att eleverna blir mer engagerade och mer kreativa när IT 
används i undervisningen. Det som är intressant är att lärare och föräldrar har uppmärksammat 
detta. Annars är det lätt att tänka att det är endast eleverna själva som upplever denna effekt 
eftersom de tycker att det är roligt att använda datorer för Internet, etc. Givetvis är inte IT något 
som automatiskt ger motiverade elever; kanske är det bara det att de får uppleva ett nytt sätt att 
bedriva undervisningen på som ökar motivationen. Dessutom är det som rapporten slår fast att det 
är upp till läraren hur IT skall användas och därmed också hur lyckat resultatet blir. Det är viktigt 
att använda denna nya teknik för att göra eleven aktiv och inte bara en passiv lyssnare. 

Något annat som är intressant i tidigare nämnd rapport är att det är de lärare som använder IT mest 
frekvent som också upplever den största effekten. Detta kan bero på en mängd orsaker; vill man 
vara kritisk till detta kan det sägas att någon gärna ser det han eller hon vill se medan det också kan 
bero på att ju mer någon kan om en sak desto effektivare blir användandet. 

Som nämnt tidigare bedrivs många projekt på ämnet att använda Internet för lärande. Det pratas 
även redan om att börja integrera mobiltelefonen mer i undervisningen. Det som är mest intressant 
för detta examensarbete är det projekt som bedrivs på Broängsskolan där en klass i årskurs 8 får 
tillgång till varsin Ipod och kan på den spela upp genomgångar som lärare har lagt ut på Internet 
(Datorn i utbildningen, 2006). Ytterligare skolor har nu inbjudits att vara med och framtiden får 
utvisa vad som blir resultatet av undersökningen.  
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3 METOD 
Detta kapitel kommer att presentera de metoder som har använts för den empiriska delen av 
examensarbetet. Dessutom kommer metodernas validitet och reliabilitet att diskuteras. 
Jag har valt att göra en fallstudie där jag har undersökt hur en gymnasieklass förhöll sig till att 
använda ett antal matematiklektioner på film som jag hade lagt ut på Internet. Utvärderingen var 
från början tänkt att göras endast med hjälp av gruppintervjuer, eller så kallade fokusgrupper. Men 
allt eftersom arbetet fortlöpte märkte jag att många inte hade sett filmerna och därför valdes en 
enkätundersökning i kombination med en gruppintervju. Dessutom gjordes en intervju med 
matematikläraren för den klass som undersöktes. 

Först följer en teorigenomgång om de olika metoder som har använts för att sedan tillämpa det för 
mitt empiriska arbete. För intervjun med läraren kommer inte en teorigenomgång att göras 
eftersom mycket av dess teori återfinns under teorin för gruppintervjuerna. Dessutom var det 
endast en kortare intervju med syftet att få lärarens åsikter om att använda filmer på det sätt som 
jag har gjort. 

3.1 FALLSTUDIE 
Fallstudien är en metod för att systematiskt studera ett ”fall” som kan vara en eller flera individer 
eller en situation. Den utmärker sig av att använda många olika metoder för informationshämtning 
såsom dokument, intervjuer, observationer, surveyundersökningar, etc. Det som dock är 
utmärkande för en fallstudie är att den är en intensiv analys av en enda företeelse och att man utgår 
från ett helhetsperspektiv. (Merriam, 1994; Patel och Davidsson, 2003) 

Fallstudien är en lämplig metod att använda vid kvalitativ forskning, det vill säga då syftet snarare är 
att förstå än att få ett mätbart resultat (Merriam, 1994). Boken Case Study Research: Design and 
Methods (Yin, 1984) ger olika tillämpningar av fallstudien som visar varför den är lämplig inom 
pedagogisk forskning: 

1. Den kan förklara orsak och verkan i situationer som är alltför komplexa för experimentella 
studier. 

2. Den kan beskriva den verkliga situationen där man har gjort någon form av ingrepp. 

3. Den kan undersöka situationer där man inte kan förvänta sig entydiga resultat. 

Eftersom den aktuella situationen som ska undersökas består av ett ingrepp (att börja använda 
videoinspelningar över Internet) och resultatet har till syfte att förklara så kan fallstudien vara en 
lämplig metod att använda. Samtidigt är det jag som gör detta ingrepp vilket betyder att det har drag 
av ett experiment eftersom jag kan påverka och kontrollera olika variabler. Ett experiment 
kännetecknas dock av att det finns en kontrollgrupp (Patel och Davidsson, 2003) vilket jag inte 
kommer att använda. För att kunna göra undersökningar med kontrollgrupper och sedan kunna 
mäta ett resultat kräver stora insatser i tid och att jag har kunskaper om den grupp elever som skall 
undersökas. Eftersom detta bara är ett 10 veckors projekt har jag därför valt att mer fokusera 
undersökningen som en fallstudie.  

3.1.1 FÖR- OCH NACKDELAR 

Som med alla vetenskapliga metoder finns det för- och nackdelar med fallstudien. Metoden är vald 
eftersom den anses vara den bästa utifrån den befintliga situationen. En nackdel med metoden är 
dock att den tenderar att kräva stora resurser, speciellt tid för att kunna ge en tät beskrivning av det 
som skall undersökas. Dessutom finns risken att analysen och slutrapporten blir för detaljerad i 
syfte att kunna ge en rättvis bild av resultatet. (Merriam, 1994) 

Kvalitativa studier är dessutom beroende av forskaren och hur denne tillämpar sina tidigare 
kunskaper och de som tillkommit under studien. Detta ställer därför stora krav på att undersökaren 
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förbereder sig noga och skaffar sig den förkunskap som behövs för att inte påverka metoden 
negativt. (Patel och Davidson, 2003) 

3.1.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet är ett mått på hur bra undersökningen mäter det den skall mäta (Bell, 1995). Detta gäller 
speciellt vid kvantitativa studier. Vid kvalitativa studier gäller det mer hela forskningsprocessen än 
mätning av enskilda variabler. Detta inbegriper därför allt från att skaffa sig tillräcklig förförståelse, 
göra en grundlig och objektiv undersökning till att dra logiska tolkningar och slutsatser (Patel och 
Davidson, 2003). 

Reliabilitet handlar vid kvantitativa undersökningar huruvida den kan återproduceras, det vill säga 
vid en ny likadan undersökning skall samma resultat kunna uppnås (Bell, 1995). Detta kan dock inte 
sägas gälla vid kvalitativ forskning eftersom intervjupersoner kan ändra uppfattning eller fått nya 
insikter. Patel och Davidson (2003:103) skriver1: 

Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika 
situation som råder vid undersökningstillfället. Om frågan 
lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i 
svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls. 

Det är därför viktigt att göra grundliga efterforskningar om fallstudien som vetenskaplig metod 
innan undersökningar börjar göras. 

3.1.3 ATT UTFÖRA EN FALLSTUDIE 

Det första viktiga att tänka på vid en fallstudie är att avgränsa problemet och det som skall 
undersökas. För att ytterligare avgränsa undersökningen gör man ofta ett urval inom det fall som 
skall undersökas. I kvalitativa undersökningar väntar man sig inga resultat som kan generaliseras 
och därför är ett målinriktat urval den lämpligaste formen för detta urval. Ett målinriktat urval 
innebär att man avgränsar sitt fall efter antaganden som gör det möjligt för så stor förståelse och 
information som möjligt. (Merriam, 1994) 

Det finns olika strategier för sådana målinriktade urval beroende på vad man önskar få ut av sin 
undersökning. Patton (1980) nämner 6 sådana urval: 

1. Extremt eller avvikande: Innebär att man tar med två motpoler som är helt tvärtemot 
varandra. 

2. Typiskt: Forskaren utvecklar en egenskapsprofil för det genomsnittliga fallet och väljer 
personer utifrån det. 

3. Maximal variation: Ungefär som extrema fallet fast med den skillnaden att det är variation 
som uppstått när deltagarna försökt att anpassa sig till en viss situation. 

4. Kritiskt: Innebär att fallet kan logiskt generaliseras och tillämpas på andra fall. 

5. Politiskt viktigt eller känsligt: Forskaren betonar vissa känsliga åsikter eller undviker dem 
helt. 

6. Lämpligt. 

Fallstudier kräver mycket av forskaren. Denna metod kräver att den som undersöker har stor 
tolerans för mångtydighet, det vill säga det inte finns något exakt rätt svar att vänta och vägen till 
resultatet kan bli mycket ostrukturerad. Forskaren måste också ha god förmåga att kommunicera 
och att kunna observera och ta in budskap. Genom att göra en grundlig litteraturgenomgång kan 
personen förbereda sig för detta och dessutom undanröja att resultaten som studien frambringar 
redan finns nedtecknade i tidigare arbeten. (Merriam, 1994) 

                                                      
1 Citatet i boken innehåller troligen en felaktig meningsbyggnad. Det torde vara ”Om frågan lyckas fånga det 
unika i en situation...”. 
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Denna fallstudie kommer att ha ett heuristisk synsätt vilket innebär att syftet är att upptäcka och 
bygga en teori utifrån det istället för att ha en färdig teori och stärka denna med olika vetenskapliga 
metoder. (Merriam, 1994) 

3.2 FOKUSGRUPP 
Definitionen av en fokusgrupp är ”en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 
runt ett ämne som bestämts av forskaren” (Morgan, 1996:130; Svensk översättning Wibeck, 
2000:130). Något som skall betonas i denna definition är ordet gruppinteraktion. Till skillnad från en 
vanlig gruppintervju syftar en fokusgrupp på att forskaren skall vara så lite delaktig i diskussionen 
som möjligt. Istället är syftet att diskussioner mellan deltagarna skall uppstå och därigenom skall 
olika frågor och åsikter framföras och resoneras kring. (Wibeck, 1996) 

Fokusgrupper passar bra vid kvalitativa studier och speciellt då syftet är att upptäcka, det vill säga 
då inte en färdig teori finns. Forskaren kan då få en djupare förståelse för hur deltagarna känner för 
ett visst ämne, förhoppningsvis både de positiva och negativa sidorna. Fokusgrupper passar 
dessutom mycket bra när undersökaren vill ha ett stort spann av idéer och känslor som människor 
kan ha. (Krueger och Casey, 2000) Dessutom finns fördelen med att deltagarna jämför sina 
argument mot varandra, ifrågasätter och förklarar sig för varandra och därigenom kan det sägas att 
fokusgruppen ofta ger mer än separata intervjuer eftersom deltagarna själva måste reflektera över 
sina åsikter. Samtidigt finns det en risk att gruppen påverkas av varandras åsikter. Denna effekt har 
vid studier dock ansetts vara låg (Morgan, 1996). 

3.2.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Något som kan påverka validiteten i en fokusgrupp är att deltagarna inte vågar uttrycka sina åsikter 
på grund av grupptryck eller att någon är dominerande i gruppen. Om gruppen är på en plats där 
man känner sig obekväm kan detta fenomen öka. För att kontrollera validiteten bör resultaten 
jämföras med data från andra fokusgrupper, andra metoder, etc. (Wibeck, 2000) 

Som nämnt tidigare angående kvalitativa studier är det inte att förvänta sig att få samma resultat vid 
en ny fokusgrupp vid ett senare tillfälle, alltså gäller reliabilitet endast vid det tillfälle när 
undersökningen görs. Vid fokusgrupper är frågan snarare om flera olika forskare skulle komma 
fram till samma resultat för den aktuella studien. Därför är det viktigt att tillräckligt med data från 
undersökningen redovisas och gärna kontrolleras med andra forskare. (Wibeck, 2000) 

Som med alla intervjuer så kommer en viss skevhet i resultaten att uppstå på grund av att den som 
intervjuar påverkar intervjun på ett eller annat sätt. När intervjuaren dessutom har åsikter om det 
ämne som behandlas finns ännu större risk att respondenterna påverkas. (Bell, 1995) 

3.2.2 ATT UTFÖRA EN FOKUSGRUPP 

Även om mitt syfte är att ha fokusgruppen som kvalitativ metod för utvärdering så kan det vara 
svårt att få igång en diskussion med gymnasieelever. Därför är jag förberedd på att det kan bli mer 
av en gruppintervju än fokusgrupp även om intentionen är att jag inte ska behöva ha en traditionell 
intervjuarroll.  

Eftersom deltagarna påverkar varandra vid gruppsamtalet ska gruppen vara homogen men ändå 
med tillräcklig variation bland deltagarna för att det skall finnas olika åsikter. Samtidigt är det viktigt 
att personerna har liknande bakgrund för att underlätta interaktion. (Krueger och Casey, 2000) 
Detta är inte något problem vid undersökning av elever i samma klass, däremot kan det vara svårt 
för mig som inte känner klassen att ha insyn i de sociala nätverken i klassen och vilka som inte alls 
fungerar ihop. Det finns också en risk när deltagarna känner varandra väl, som i detta fall, nämligen 
att visa ämnen inte diskuteras eftersom de är så självklara för alla deltagarna. 

Som sagt tidigare är den fysiska miljön viktig vid fokusgrupper eftersom deltagarna skall känna sig 
bekväma. Detta är dock inte ett problem om samtalet utförs i deras skolas lokaler. Däremot finns 
forskning som visar att interaktionen i gruppen blir mer intensiv i små rum än i stora. Det är också 
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viktigt att arrangera rummet för att öka möjligheten till kommunikation. Att ha tillräckligt avstånd 
mellan deltagarna gör att personer får ha sin privata zon men ändå känner att det blir ett bekvämt 
avstånd för samtal. Att ha ett runt bord gör också att man kan undvika att samtalen bara blir riktade 
mot någon som sitter mittemot. (Wibeck, 2000) 

Vid fokusgrupper brukar man ha en övergripande forskningsfråga och sedan ha ett antal (3 – 4) 
mindre frågor som kretsar kring detta tema. Tanken är sedan att diskussionerna skall reflektera 
kring denna övergripande fråga. Det är därför först och främst viktigt att forskaren har denna 
övergripande fråga klart för sig så att han/hon kan styra diskussionen vid behov. Nyckelfrågorna 
brukar ställas när en tredjedel eller hälften av intervjun har gått. Det är också brukligt att ha några 
inledande frågor för att lätta upp stämningen och avslutande frågor för att försöka samla ihop och 
så att säga ”knyta ihop säcken”.  

Wibeck menar att man behöver tre grupper som minimum vid fokusgruppsundersökningar. Detta 
antal behövs för att kunna se mönster och tendenser vilket kan vara svårt vid ett mindre material. 
Samtidigt är antalet grupper beroende på resurser, både tid och pengar. En fokusgrupp bör bestå av 
mellan 4 och 6 personer för att diskussionerna skall fungera optimalt.  

Det krävs mycket av moderatorn (undersökaren) vid fokusgrupper. Moderatorn skall givetvis vara 
duktig på att lyssna men det är även viktigt att inte låta sina egna åsikter komma fram. (Krueger och 
Casey, 2000) För att underlätta kan en intervjuguide utformas, antingen i strukturerad form eller 
ostrukturerad. Ju mer intervjuaren vill styra diskussionen desto mer frågor kan användas.  

För att dokumentera materialet är det bra att spela in med ljud- eller kanske till och med 
filmutrustning och sedan transkribera det. Det finns olika transkriptionsnivåer men det viktiga är att 
tänka på att andra skall kunna förstå och utläsa informationen av texten. Samtidigt fås ofta inte de 
dolda signalerna med i textform, såsom tonfall och stämning. 

3.3 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Eftersom jag under den empiriska delen av arbetet märkte att många troligen inte hade sett mina 
filmer valde jag att använda en enkätundersökning istället för att endast ha gruppintervjuer.  

Enkäter är komplicerade att framställa eftersom det ställs stora krav på att de är entydiga vilket 
innebär att det inte ska vara några frågor som kan uppfattas på flera sätt av olika människor. 
Dessutom krävs det att man redan i planeringsstadiet funderar på hur resultatet skall sammanställas. 
(Bell, 1995) 

Enkäter kan ha öppna frågor eller frågor med färdiga svarsalternativ. Öppna frågor har den 
fördelen att de låter personen som svara att göra detta med sina egna ord och tankar och därför kan 
nya åsikter komma fram. Däremot ställer det större krav på den som svarar, både med tid och 
energi men det ställer även större krav på undersökaren när resultatet skall sammanställas. Frågor 
med färdiga svarsalternativ går snabbare att fylla i och att sammanställa för undersökaren. Skall 
dessa användas gäller det att svarsalternativen stämmer överens med de åsikter som alla som skall 
undersökas har. (Jolley och Mitchell, 2001) 

Jolley och Mitchell (2001) ger också nio misstag som skall undvikas vid utformandet av enkäter: 

1. Ledande frågor. 
2. Frågor som är laddade eller känsliga. 
3. Svarsalternativ som lappar över varandra 
4. Långa frågor 
5. Negationer. 
6. Orrelevanta frågor. 
7. Dåligt förklarade svarsalternativ. 
8. Stora ord. 
9. Ord och uttryck som kan missuppfattas. 
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Bell (1995) ger ytterligare punkter att tänka på vid enkätutformning: 
• Bestäm konkret vad man ska ha reda på. Är enkäter det bästa sättet att få det? 
• Kontrollera ordalydelsen på varje enskild fråga. Är den klar, entydig och begriplig? 
• Skriv instruktioner för frågornas besvarande. 
• Tänk på utseende och layout. Instruktioner måste beskrivas tydligt. 
• Gör en pilotundersökning. 

Vid enkätundersökningar blir det alltid ett större eller mindre bortfall. För att motverka detta kan en 
belöning utlovas i form av ett lotteri eller liknande. Jag valde att lotta ut två biobiljetter till klassen. 

3.4 DISKUSSION AV METOD 
Självklart kan det finnas andra metoder som också är lämpliga för denna typ av undersökning men 
baserat på teoristudierna ansågs fallstudie med intervjuer som mest lämplig. Samtidigt finns det 
vissa saker som spelar in på kvaliteten på undersökningarna. Även om jag har läst in mig på teorin 
om hur jag skall utforma och utföra dessa studier så kvarstår ändå problemet med att jag ändå är 
relativt oerfaren med arbete av fokusgrupper och intervjuer. Intervjuer har jag tidigare endast gjort i 
mindre skala i olika uppgifter i min utbildning och fokusgrupper har jag varit med om att anordna 
en gång tidigare. Därför kan min brist på erfarenhet spela en roll i resultatet av undersökningen. 

Eftersom kvalitativ forskning bygger på att få en djupare förståelse och involverar en tolkning från 
den som undersöker kan denna brist på erfarenhet spela en större roll än i till exempel kvantitativa 
studier. Dessutom kan det vara svårare att jämföra med andra studier eftersom det inte finns så 
många i ämnet och de befintliga kan ha andra vinklingar än min studie. 

Givetvis finns ingen möjlighet att generalisera resultatet på någon större population eftersom 
undersökningen bara gäller den specifika klassen som är undersökt. Mycket kan exemelvis skilja 
mellan attityder till matematik mellan olika klasser. I bästa fall kan undersökningen ge tips och råd 
som kan vara tillämpliga på andra fall. 
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3.5 MIN UNDERSÖKNING 
Som nämnt tidigare gick min empiriska undersökning ut på att jag skulle spela in några 
matematiklektioner på video och sedan lägga ut dem på Internet. Jag försökte sedan att göra lite 
reklam för denna hemsida på min VFU praktik på en gymnasieskola och ha filmerna som ett extra 
material till det avsnitt som behandlades. Den klass som var med i undersökningen var en årskurs 2 
på teknikprogrammet med 28 elever varav 15 pojkar och 13 flickor. Tanken var sedan att eleverna 
skulle kunna ladda ner filmerna för att titta på under sin fritid. Det jag ville få ut av detta var att se 
hur klassen skulle använda dessa filmer och ifall de kände att det var relevant att titta på dem. Jag 
ville också utvärdera vilken potential de anser att liknande filmer har i undervisningen. 

Givetvis finns risken att de inte anser att de har något behov av att titta på lektioner hemma eller att 
lektionerna inte är relevanta för deras lärande, det vill säga att de tycker att de redan kan det som jag 
tar upp. Därför ställde det stora krav på att jag gjorde filmerna så innehållsrika som möjligt men 
samtidigt uppfyller de krav som gåtts igenom i kapitlet om teori (kapitel 2). Därför blandade jag 
teorigenomgångar med lektioner där jag löser uppgifter som de kan ha problem med så att de har 
exempel att gå tillbaka till. Jag valde både mer avancerade uppgifter och mer grundläggande. 

Jag gjorde en enklare hemsida (se bild 3.1) som endast hade till syfte att leda eleverna till filmerna 
och skapade också en något enkel adress (matematikc.dinstudio.se) som jag berättade om tre gånger 
framme vid tavlan men försökte även att prata om den enskilt. Samtidigt ville jag inte tvinga 
eleverna att gå in och titta på dem eftersom ett syfte med undersökningen var att se hur de 
självmant skulle utnyttja nya tjänster för hjälp efter skoltid. 

 

 
Bild 3.1 Hemsida (matematikc.dinstudio.se) med länkar till matematikfilmer 
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Filmerna bestod av tre lektioner med teorigenomgångar på mellan 5 – 8 minuter vardera. De 
resterande fyra videofilmerna var lösta uppgifter ur matematikboken även om vissa ändrades med 
någon siffra. När eleverna klickade på någon av länkarna på hemsidan öppnades en ny hemsida 
som innehöll filmen. Denna hemsida såg ut som på bild 3.2, det vill säga jag stod framför en vit 
tavla och löste uppgifter eller hade genomgångar.  

 
Bild 3.2 Hemsidan YouTube som innehöll de filmer jag hade laddat upp. 

 
Bild 3.3 En av de filmer som innehöll teorigenomgångar. 
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Dessutom lade jag till inskannade bilder i filmerna som hade till syfte att bättre förklara 
beräkningarna. Jag försökte också att redigera filmerna genom att ha en introduktionsbild och att 
tona ut när olika nya bilder skulle visas eller i slutet av filmerna. 

3.5.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Under arbetets tid märkte jag att intresset var tämligen svalt för mina filmer och jag gick därför, 
som nämnt tidigare, över till att använda en enkätundersökning för att utvärdera hur många som 
hade sett filmerna och vad de i så fall tyckte om dem. Jag ville också veta hur mycket de arbetar 
hemma med matematik och hur de gör det eftersom det känns väsentligt för hur stort behov de har 
av dessa videofilmer hemma. Det skulle exempelvis kunna tänkas att om de redan har ett etablerat 
kontaktnät för att fråga om matematik så fyller inte mina videofilmer lika sort behov som för någon 
som inte har någon att fråga men som ändå jobbar mycket hemma.  

Jag utformade därför en enkät som började med att fråga om deras inställning till matematik och 
hur mycket de arbetar hemma. Jag ville också veta vilka de frågade om hjälp och även vilken teknik 
de använder för att göra det, exempelvis om de ringer till personen ifråga eller kanske med hjälp av 
direkt kommunikation över Internet.  

De efterföljande frågorna gällde mina filmer och vad de tyckte om dem (förutsatt att de hade sett 
dem). De viktigaste frågorna tyckte jag var om de kände att filmerna hjälpte dem på något sätt men 
även tekniska frågor var viktiga eftersom det fanns en viss risk att vissa saker på filmen var svåra att 
uppfatta på grund av bild- och ljudproblem som kan bero på dålig kvalité på filmerna eller på 
bandbredden på elevernas Internet uppkoppling. Jag valde att ha en gradering på 1 till 4 för att det 
inte skulle finnas något neutralt, mittemellan alternativ. Sedan valde jag att ha en öppen fråga på vad 
de tyckte är den viktigaste förbättringen som skall göras om filmer skall användas på detta sätt. 

För de som inte hade sett filmerna ville jag att de skulle svara på en öppen fråga om varför de inte 
hade gjort det. Samtidigt ville jag att de skulle skriva sin åsikt om de tyckte att idén att använda 
filmer på detta sätt var bra eller dåligt och motivera detta. 

Enkäten finns bifogad som Appendix A. 

3.5.2 FOKUSGRUPP 

För att kunna få en djupare förståelse för hur elever ser på användandet av filmer på Internet valde 
jag en fokusgruppsundersökning. Som nämnt i teorigenomgången om fallstudien finns det olika sätt 
att välja ut deltagarna beroende på vad man vill ha ut av den. Jag vill utgå från en maximal variation 
i min fokusgrupp vilket innebär att jag vill ha både de som tycker att det är en mycket bra idé med 
dessa filmer och har sett dem och samtidigt ha dem som inte har sett dem och tycker att det är en 
dålig idé. Samtidigt är jag förberedd på att det kan sluta så att alla tycker att det var en bra idé och 
vill använda det eller tvärtom att ingen väljer att titta på dessa videofilmer. 

Eftersom mina resurser är begränsade både vad gäller tid, pengar och möjligheter att utföra flera 
undersökningar i flera klasser har jag valt att fokusera mig på en klass. Dessutom, eftersom jag 
valde att använda mig av enkäter har jag bestämt mig för att endast ha en fokusgrupp och istället 
komplettera med en mindre intervju med matematikläraren för klassen för att få höra hans åsikter 
om undersökningen.  

De frågor som skall diskuteras i fokusgruppen behandlar deras allmänna uppfattning om 
videoinspelningarna men jag vill även höra vilka tjänster de skulle uppskatta mest på Internet om de 
fick välja. Det är just denna sista punkt som fokusgruppen har sin styrka där det gäller att spekulera 
och tänka sig in i en situation som de inte har upplevt. Tanken är helst att de själva här ska 
diskutera fördelarna och nackdelarna med dessa tjänster. Jag diskuterade även resultatet från 
enkäterna med fokusgruppen (se Appendix B för en intervjuguide). 

Som nämnt tidigare kommer intervjuerna att göras i skolans lokaler vilket enligt teorigenomgången 
gör att deltagarna är på en fysisk plats där de känner sig trygga och är så att säga på ”hemmaplan”. 
Dessutom känner de varandra relativt väl och därför finns större möjligheter att de kan prata fritt. 
Samtidigt är det svårt för mig att se strukturerna bakom, exempelvis vilka som umgås med vilka. 
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Risken finns också att vissa personer är väldigt dominerande i klassen vilket är svårt för mig att veta 
och detta kan spela in på hur lyckad diskussionen blir. 

För att kunna motivera eleverna lite extra att ställa upp på undersökningen har jag valt att lotta ut 
ett antal biobiljetter för besväret. Samtidigt gäller det att korta ner intervjutiden utifall att jag skulle 
få möjlighet att göra den under lektionstid. 

3.5.3 INTERVJU MED LÄRARE 

Intervjun med matematikläraren finns för att kunna ge en bild från lärarens synvinkel om 
användandet av Internet i matematikundervisningen. Troligtvis ser läraren andra fördelar/nackdelar 
med tekniken än vad eleverna gör. De viktigaste frågeställningarna är om han tycker att det är en 
bra idé att använda Internet på det här sättet och vad han tyckte om filmerna. 

Dessutom eftersom denna intervju gjordes efter enkäterna så fanns även en chans att diskutera 
resultatet som de gav. För en liten intervjuguide se appendix C. 
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4 RESULTAT 
Detta kapitel kommer att redovisa de resultat som framkommit i detta examensarbete.  

4.1 MINA EGNA IAKTTAGELSER 
Eftersom detta examensarbete inte bara handlar om hur eleverna använder de matematiklektioner 
som laddats upp på Internet utan även vill analysera det ur lärarens perspektiv så är det lämpligt 
med ett litet kapitel om hur jag upplevde det att arbeta med denna teknik och vilka resurser som 
krävdes för det. 

Som nämnt tidigare finns det alltid mer att göra på kvalitén på sådana filmer som har skapats. Det 
är helt enkelt mycket svårt att mäta sig med de professionellt producerade undervisningsfilmerna. 
Att skapa sådana skulle kräva mycket av tekniskt utrustning, planering och tid. Frågor om 
upphovsrätt när det gäller att lägga till musik och liknande skulle också vara aktuella. Därför kan det 
sägas att de videofilmer som jag producerade var relativt primitiva. De bestod av mig framför en vit 
tavla och hade bara enklare effekter för att få smidigare brytningar mellan olika scener. Enklare 
texter var också inskannade och lades in i videofilmerna. 

4.1.1 TIDSÅTGÅNG 

För att skapa sju kortare videofilmer på cirka 5 – 10 minuter vardera krävdes en hel del arbete även 
om det ändå kan sägas vara enkelt att skapa egna filmer. Det första steget var att välja ut avsnitt 
som skulle behandlas och matematikuppgifter som skulle behandlas. När detta var gjort krävdes det 
att skriva ett råmanus för filmerna som jag försökte följa så gott det gick utan att bli för låst framför 
kameran. Detta uppskattar jag tog ungefär 2 timmar effektiv tid.  

När det sedan skulle spelas in på kamera gick allting mycket smidigt. Jag spelade in själv i en av 
högskolans lektionssalar och hade kameran på autofokus så det var bara att trycka på spela in och 
pausa själv. Att få till bra kvalité var enkelt och jag ställde bara i ordning kameran genom att rita 
hjälpstreck på den vita tavlan jag skulle stå vid och gjorde några kortare testfilmningar. Detta tog 
bara några minuter. För att sedan spela in råmaterialet till dessa sju filmer tog ungefär 4 timmar med 
diverse omtagningar.  

Det som sedan återstod var redigeringen och detta kan man i stort sett lägga ned obegränsad tid på 
eller bara klippa bort allt material som inte skall vara med. Jag valde att klippa, lägga till lite effekter 
som att tona ut bilden och liknande samt att lägga in bilder med text och ibland textrutor. Detta var 
mer tidskrävande och tog i effektiv tid ungefär en dags arbete (8 timmar).  

4.1.2 ALLMÄNT OMDÖME OM ARBETSGÅNGEN 

Jag ser det inte som rimligt att lärare har tid att göra liknande filmer varje vecka. I så fall skall det 
delas upp på flera lärare eller att man personligen gärna gör det på sin fritid. Den fördel som kan ses 
tidsmässigt är dock att om filmerna spelas in under ett år så kan de troligen återanvändas ett flertal 
år framöver eftersom tekniken inte hinner bli omodern så snabbt och man ofta använder samma 
böcker i matematik år för år. 

Det viktigaste tror jag dock är planeringen i arbetet. Har man tänkt igenom hur filmerna skall 
involveras i undervisningen och hur de ska vara utformade så går nog inspelningarna tämligen 
snabbt och enkelt också. Något som kan konstateras är i alla fall att det är enkelt att använda IKT 
för undervisning och att man relativt enkelt själv kan skapa undervisningsmaterial. Det finns inget 
hinder att använda sig av sådan teknik till exempel om man som lärare känner att skolledningen inte 
stödjer projektet. Ofta finns det hemsidor som gratis tillhandahåller olika tjänster som kan 
användas. 
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4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkätundersökningen visade att det endast var en av klassens 27 tillfrågade elever som hade tittat 
på någon av filmerna. Det var också ett bortfall på en elev. I texten nedan kommer resultaten att 
presenteras i procentform. För att få exakta siffror se appendix F. 

4.2.1 INTRESSE AV ÄMNET MATEMATIK 

Det kan sägas att det finns ett relativt högt intresse av matematik i klassen vilket kan vara rimligt 
med tanke på att det är en väsentlig del av utbildningen. Alla elever skall läsa till och med matematik 
C och vissa kommer också att utöka detta upp till Matematik D eller E. Fördelningen i klassen såg 
ut som i figuren nedan: 

Hur intressant är matematik?
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1 (Ointressant) 2 3 4 5 6 (Intressant)
 

Bild 4.1 Hur intressant tycker eleverna att matematik är? 

Majoriteten av eleverna tycker att matematik är något intressant även om det bara var 1 som tog det 
högsta alternativet för hur intressant matematik är. Samtidigt säger inte detta något om orsakerna 
till varför de tycker som de gör. Det skulle kunna tänkas att några tycker att det är intressant därför 
att de vet att matematik är ett viktigt ämne, kanske speciellt om de skall läsa vidare. För att få ett 
resultat som fullständigt beskriver hur eleverna känner för matematik skulle troligtvis betydligt fler 
frågor behövas användas men detta kan åtminstone ge en fingervisning. 

4.2.2 ANDEL SOM ARBETAR MED MATEMATIK HEMMA 

Resultatet från enkäterna visar att eleverna i den aktuella klassen arbetar mest på skolan. Mer än 60 
procent av klassen arbetar mest på skolan och klassens svar är koncentrerat kring alternativ 5. (se 
bild 4.2). 
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Eleverna arbetar mest...
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Bild 4.2 Klassens svar på vart de arbetar mest med matematik. 

Den största delen av klassen arbetar i genomsnitt hemma mellan cirka 30 minuter och en 1h med 
matematik varje vecka även om 26% säger att de arbetar 2h eller mer i genomsnitt. Samtidigt är 
detta en fråga som kan vara svår att uppskatta för eleverna när de skall svara. Men om de arbetar 
med matematik 45 minuter eller mer per vecka med matematik hemma så kan det ändå sägas vara 
relativt rimligt med tanke på att de har ungefär 8 kurser parallellt.  

Eleverna arbetar med matematik hemma i genomsnitt...
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Bild 4.3 Hur mycket eleverna arbetar hemma med matematik i genomsnitt varje vecka. 
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4.2.3 HJÄLP HEMMA MED MATEMATIK 

Enkätundersökningen visar att de flesta troligtvis har ett bra kontaktnät för att få hjälp med 
matematik eller åtminstone att kunna fråga om matematik. Mer än hälften av klassen frågar någon i 
familjen och 63 procent av klassen frågar kompisar. 8 stycken, alltså ungefär hälften av de som 
uppgett att de frågar kompisar och föräldrar, har båda dessa alternativ. Det är däremot svårt att 
hitta något samband mellan hur mycket dessa elever arbetar hemma och hur många de frågar 
eftersom det är en jämnt fördelad spridning av arbetsinsats hemma. Observera att eleverna kunde 
välja flera alternativ och därför blir det sammanlagda procentantalet mer än 100%.  

2 av de 27 eleverna säger att de inte frågar någon om matematik hemma. 3 stycken uppger också att 
de frågar någon annan än de alternativ som fanns att välja.  

Vilka eleverna frågar om matematik hemma
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Bild 4.4 Vilka eleverna frågar om matematik hemma.  

När eleverna skall fråga kompisar om matematik när de arbetar hemma visar det sig att det är 
vanligt att arbeta tillsammans. Mer än hälften väljer att plugga tillsammans när det gäller matematik. 
Detta gör att eleverna har en viss hjälp hemma när de kan fråga varandra och därmed kan det 
tänkas att behovet av extra hjälp på Internet inte är lika stort som om de skulle arbeta hemma själva 
och vara utan någon att fråga. Samtidigt finns det givetvis frågor som de inte har svar på 
tillsammans och precis som fallet är under matematiklektioner på skolan så finns ett behov av hjälp 
från läraren. 

Något annat som är intressant är att 9 stycken i klassen, eller var tredje, självmant använder 
Messenger eller ICQ för att kommunicera om matematikuppgifter med kompisar. Eftersom detta 
är en teknik som är vanlig bland ungdomar är det naturligt att de tar till sig dessa nya tjänster även 
för att kommunicera om skoluppgifter. Några nämner också att de frågar i skolan och en skriver att 
han tittar igenom genomgångar som han har skrivit upp under lektionerna. Detta innefattas inte i 
att fråga kompisar om matematik men ändå värt att nämna. 

 

 

 

 



4 Resultat 

 23 

 

Hur eleverna frågar kompisar om matematik
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Bild 4.5 Hur eleverna frågar kompisar om matematik. 

4.2.4 FILMER PÅ INTERNET 

Alla eleverna i klassen verkar tycka att det är en mer eller mindre bra idé att ha matematiklektioner 
på Internet. 26 stycken svarade att det var en bra idé och en svarade att hon inte vet (vilket inte 
fanns som alternativ utan hon skrev till det själv). Samtidigt visade enkäterna att det var ett väldigt 
lågt intresse av att verkligen gå in och titta på filmerna. Endast en av de 27 tillfrågade eleverna hade 
gått in och tittat på någon film.  

Den person som hade sett filmerna valde nummer 3 av 4 på en skala på hur mycket filmerna hjälpte 
honom, hur bra filmerna var och fungerade samt hur enkla de var att använda och förstå. På frågan 
om de var för korta eller för långa valde han nummer två, alltså att de var aningen för korta. På 
frågan om han kunde se någon förbättring som måste göras så skrev han ingenting. 

Mer intressant är varför resten av klassen inte har tittat på filmerna. Eftersom det inte var många 
som hade varit inne och sett filmerna valde jag att ta med en fråga där de fick skriva fritt varför de 
inte hade sett någon film. Jag har försökt att dela upp deras svar i tre större kategorier: De som inte 
har adressen till sidan av olika anledningar, de som inte har gått in för att de har glömt eller inte 
orkat samt de som svarade att de inte behöver den hjälpen. 

6 stycken av 27 svarade att de inte visste om sidan eller adressen av olika anledningar. En sade att 
hon inte var närvarande på den lektion som jag gick igenom information om sidan. Några skrev att 
de hade glömt bort adressen medan några bara skrev att de inte hade adressen. Som framkommit i 
senare intervjuer skulle jag troligtvis ha informerat på ett mer effektivt sätt och kombinerat att dela 
ut lappar med adressen med att skriva den på tavlan.  

17 av 27, eller 3 av 5, elever svarade på ett eller annat sätt att de har glömt bort det, inte haft tid 
eller inte orkat gå in på sidan. 1 av de 17 skrev att han har tänkt på det men att det ”bara inte blivit 
av” och ytterligare en skrev att han inte haft möjlighet vilket skulle kunna inbegripa tekniska 
problem som att inte ha tillgång till Internet eller dator. Det skulle dock kunna tänkas att om många 
elever glömmer bort det eller inte orkar gå in på hemsidan så har de inte heller något stort behov 
för tillfället av matematik hjälp på det sättet. Eller en annan teori skulle kunna vara att de har ett 
behov av hjälp i matematik när de är hemma, men steget att gå in på en hemsida för att sitta och 
titta på videofilmer om matematik är för stort att det inte blir av. Det är svårt att utifrån dessa 
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resultat dra några slutsatser angående motiven till varför de inte besökt sidan men det kan i alla fall 
sägas att det inte verkar vara något som är prioriterat för eleverna och att de inte självmant väljer att 
gå in och använda den här tjänsten. 

3 elever verkar ha lätt för matematik och som tycker att det är intressant svarade att de inte hade 
gått in på hemsidan för att de inte behöver det. De verkar arbeta mestadels på skolan och verkar 
också ha ett bra kontaktnät för att få hjälp med matematik. Två svarade också att de redan hade 
gjort de matematikuppgifter som jag gick igenom på filmerna på Internet. 

På frågan om varför de tycker att det är en bra idé att ha filmer på Internet med matematik var vissa 
svar självklara såsom att man kan få extra hjälp om man inte förstår och liknande. En skrev också 
att det är bra eftersom man är mycket vid datorn. En annan skrev också att det är ett roligare sätt 
att lära och att det är bra med variation. Men samtidigt visade några att det finns en viss risk, precis 
som befarat, att videofilmerna blir ett substitut istället för ett komplement till undervisningen när de 
svarar att det kan vara bra för att vissa inte orkar lyssna på skolan. Detta kan i och för sig vara sant 
men frågan är om det inte i så fall är bättre att försöka att använda sin energi för att motverka detta.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det var ett svalt intresse av de filmer som jag lade upp på 
Internet även om alla i stort sett tyckte att det var en bra idé.  

4.3 GRUPPINTERVJU 
Fokusgruppen, eller gruppintervjun, gjordes på en torsdag förmiddag då jag fick ta 15 minuter av en 
lektion. Eftersom eleverna var klara med vad de skulle göra på lektionen så fanns ingen stress att 
komma tillbaka till den. Vi satt vid ett runt bord i ett tomt klassrum och hade en diktafon på bordet 
för att spela in diskussionerna. Det var fyra deltagare i fokusgruppen och två av dessa hade sett 
filmerna men tillhörde en annan klass än den som undersökningen med enkäterna gjordes. De 
andra två hade inte sett filmerna men var från den klass som undersökningen var tänkt endast 
skulle göras mot. Även om min insats som intervjuare inte riktigt fungerade optimalt så gjorde 
däremot tanken om att arrangera en fokusgrupp det. De medverkande tog ofta initiativet själva till 
diskussioner och lyssnade på varandras argument och kom med egna tankar.  

Innan undersökningen med fokusgruppen gjordes så hade enkätundersökningen gjorts och därför 
fanns det en viss bakgrundsinformation både hos mig som intervjuare men även hos deltagarna i 
intervjun. Intervjun hade några huvudteman som diskussionerna skulle kretsa kring: Allmänt 
omdöme om filmerna, frågor om hur de arbetar med matematik hemma samt frågor om att 
använda filmer på det här sättet i framtiden. 

4.3.1 ALLMÄNT OMDÖME OM FILMERNA 

De två som hade sett filmerna tyckte att de var bra och av lagom längd. En av dem hade däremot 
svårt att se dem hemma men hade sett någon film på skolan. Han beskrev varför han tyckte att de 
var bra att använda: 

Jag har stort behov av sånt där för en av anledningarna till 
att jag inte tar hem matten och pluggar är för...att jag 
fastnar direkt 

Eftersom det alltid är en fråga om kompromisser att välja kvalité kontra hur snabbt filmerna skall 
kunna laddas ner så var en viktig fråga om hur de upplevde det. Eftersom tidigare nämnd deltagare 
inte kunde ladda ner det hemma på grund av för liten bandbredd så finns alltid risken att man 
utestänger vissa elever från denna tjänst på grund av detta. Samtidigt hade filmerna kunnat bli ännu 
mer kapacitetkrävande men det verkade dock som att kvaliteten var tillräcklig för att det skall 
fungera och bli begripligt. Deras uppfattning var i alla fall att det var tillräckligt bra för att se på 
med tanke på dess syfte.  

Jag valde att göra filmen som en streaming-fil för att eleverna skulle slippa tidsåtgången att ladda 
ner filmen. Eftersom jag inte har den ekonomiska kapaciteten att skaffa stort lagringsutrymme så 
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valde jag att använda tjänsten YouTube.com som är en reklamfinansierad hemsida där man kan 
ladda upp sina videofilmer gratis. Båda dessa saker kommenterades av deltagarna: 

Man får stoppa efter tio sekunder och så får den tanka 
och sen tanka....Och YouTube är inte det bästa, vad jag 
vet...Jag tror det är bättre om man kan ladda ner hela 
filmen i bra kvalité... Om det börjar med nånting som 
man redan kan så kan man ju spola fram och det kan 
man ju inte riktigt om det streamar samtidigt, då måste 
man ju se från allt från början. 

Detta var inte något jag hade tänkt på innan undersökningen men det finns alltid en risk med 
populära, reklamfinansierade hemsidor att det kan bli för högt tryck på dem och att det därför inte 
spelar någon roll om man själv har bra bandbredd på sin Internet uppkoppling eftersom flaskhalsen 
snarare sitter på sidan där filmerna finns. Detta är dock inte något problem jag själv har upplevt 
med YouTube. 

Att filmerna inte skulle kännas för korta eller för långa var också viktigt och de tyckte att det var av 
lagom längd, eller som en sa att det är inte allt för långt med fem minuter. En åsikt som kom fram 
var att det kan vara bättre att ta det lugnare och inte gå så fort fram i filmerna. Hellre att det går 
långsamt och att man kan spola framåt än att det ska gå för fort fram och att viktiga steg inte 
redovisas. 

De tyckte också att det gick snabbt och smidigt att gå in på hemsidan och få fram filmerna, bara 
man vet adressen. Det kommenterades återigen under intervjun, precis som i enkätundersökningen, 
att alla inte vetat om hemsidan eller kommit ihåg adressen. En tyckte att det hade varit bra att dela 
ut lappar med adressen och inte bara skriva upp den på tavlan. 

4.3.2 HUR DE ARBETAR MED MATEMATIK 

Eftersom användandet av videolektionerna i grund och botten handlar om vilka behov eleverna har 
av hjälp hemma så var ett viktigt ämne att diskutera detta. Som nämndes tidigare så uttryckte en av 
deltagarna klart att han har behov av liknande filmer hemma. 

En annan deltagare visade sig vara den typen av elever som jag innan tänkte skulle ha behov av 
sådan hjälp på grund av att han inte har så mycket hjälp hemma i ämnet matematik. 

Ingen i min familj är duktig på matte så jag kan knappt 
fråga någon, men jag måste liksom in till stan till min 
morbror som är arkitekt om jag ska kunna fråga nån i 
familjen, annars går det liksom inte... I så fall får jag ringa 
till nån kompis eller så får jag vänta till nästa mattelektion. 
Och har jag prov dagen efter så får jag helt enkelt lämna 
uppgiften och försöka. 

En annan deltagare instämde i detta och lade dessutom till att det är extra aktuellt nu när de går på 
gymnasiet. Med tanke på att de läser matematik C på gymnasiet så blir chanserna mindre att ha 
familjemedlemmar som kan hjälpa jämför med om det skulle vara matematik A eller kanske 
grundskolematematik. Samtidigt visade det sig att alla fyra var samstämmiga om att de hellre väntar 
till nästa matematiklektion än att ringa en kompis och fråga om hjälp.  

Skulle de fråga en kompis om hjälp så skulle de hellre ringa än att använda Internet eftersom det är 
för svårt att förklara med text på exempelvis Messenger eller ICQ. De sade också att det har att 
göra med hur mycket de litar på sin kompis, det vill säga hur bra de tror att de kan förklara 
matematik. Samtidigt beror det på hur avancerad uppgift de behöver hjälp med. Är det en lätt 
uppgift så väntar de hellre till dagen efter och får hjälp av kompis men skulle det vara något mer 
avancerat så ser de en fördel i att ha hjälpen på Internet. 
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4.3.3 POTENTIALEN I ATT ANVÄNDA FILMER 

Som nämnt tidigare anser deltagarna att det är en bra idé att använda filmer på Internet på det här 
sättet, speciellt om man inte har möjlighet att få hjälp hemma. Något annat som gör att hjälp över 
Internet är bra är som en av deltagarna sade att ”datorn står alltid igång”. Detta gör att processen 
att gå in på en sida blir mindre än om man skulle behöva starta datorn och vänta den tid det tar. 

En tanke som fanns innan intervjun var frågan om det var bättre att ha lösningsförslag och egna 
teorigenomgångar på vanligt papper istället för på Internet. Detta var dock ett förslag som de inte 
höll med om utan tyckte att Internet var klart att föredra. Internet har fördelen att det kan nås i 
stort sett överallt, exempelvis om de sitter och studerar på ett bibliotek, och dessutom har papper 
en tendens att försvinna vilket jag även har märkt under min praktik. Vill de ha lösningarna på 
papper så finns alltid möjligheten att skriva ut från Internet.  

En ytterligare tanke skulle kunna vara att istället för film på Internet så kan en vanlig hemsida med 
texter, lösningsförslag och teori användas. Detta var dock inte heller något som de tyckte var en bra 
idé utan föredrog att ha det i filmformat. Filmen har den fördelen att den förklarar bättre än att 
bara ha ett lösningsförslag i textform. Några åsikter var: 

I en text där du bara tittar, då vet du inte vilket 
tillvägagångssätt, jag menar i vilken ordning du har gått 
(ordningsföljd) 

Om man bara tittar på en [text], då är det som att kolla på 
en matteboksexempeluppgift. 

Jag tror man får med mer på en film än...om man ska sitta 
och tänka på den där uppgiften i fem minuter. 

De var överens om att ha texter på Internet bara blir som alternativa texter ur boken eller 
lösningsförlag. Och ofta kan det vara svårt att hänga med på dessa lösningar och eleverna kan 
känna att boken hoppar över något steg som inte är uppenbart. 

På frågan om de skulle använda denna tjänst om läraren började med den svarade alla att de skulle 
använda den. Samtidigt nämnde en av deltagarna en viktig tanke, som även den efterföljande 
intervjun med matematikläraren sade, nämligen att behovet av sådana filmer kan vara som störst 
innan ett prov. Då känner ofta eleverna att de behöver repetition av de tidigare kapitlen som 
kanske inte är lika färska i minnet.  

Att ha både teorigenomgångar och lösta uppgifter verkade vara något som fokusgruppen tyckte var 
bra. Samtidigt tycktes det som att det ändå var teorigenomgångar som var det viktigaste, bara de på 
något sätt fick se hur teorin används i praktiken. Samtidigt framkom en tanke angående hur viktigt 
det är att verkligen förstå syftet med filmerna och hur läraren tänker: 

Utifall att man skulle utnyttja Internet och alltså ha som på 
film så måste man verkligen förstå den läraren som, alltså 
du måste förstå hans tankesätt, och du måste kanske ha 
haft han i matte en stund för att förstå hur han tänker och 
arbetar i matematiken för att förstå hans filmer helt och 
hållet. 

4.4 INTERVJU AV MATEMATIKLÄRARE 
Intervjun med matematikläraren för den klass som undersökningen gjordes med visade att han 
hade ungefär samma slutsatser som eleverna i fokusgruppen. Hur mycket eleverna arbetar hemma 
har mycket med att göra med när under läsåret man gör undersökningen. Mitt under det vardagliga 
studerandet görs det ofta inte lika mycket hemma som exempelvis veckan innan ett prov. Vid prov 
finns oftast störst behov av att repetera teorigenomgångar och sådant som de har arbetat med 
tidigare. 
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Jag tror att om det fanns ett väldigt stort behov utav det, 
om dom kände att det här är nånting jag verkligen behöver 
så hade dom sprungit in och öppnat datorn och så. 

Så tanken på att det bara beror på att jag inte hade lämnat ut lappar med adressen på som gjorde att 
de inte hade gått in och tittat på videofilmerna behöver inte nödvändigtvis vara sann. Som citatet 
ovan belyser så fungerar vi människor oftast så att om vi verkligen känner ett behov av något så tar 
vi egna initiativ för att tillfredställa detta behov. Alltså, hade de känt att filmer på Internet var något 
som de ville använda när de är hemma så skulle de ha kommit ihåg adressen, skrivit upp den eller 
frågat om den på en lektion senare. Samtidigt är det så att behoven ändras och hade 
undersökningen gjorts innan ett prov så kanske det hade blivit ett annat resultat. Dessutom nämner 
han också en tanke som jag inte hade tänkt på innan. Eleverna är skolad på ett visst arbetssätt och 
att bryta det för någon idé som man själv har är inte alltid helt enkelt. Det kan därför finnas ett inre 
motstånd mot nya idéer som hindrar motivationen. Skall sådana nya metoder införas så kan det 
behövas någon klar belöning som eleverna kan se.  

En annan viktig tanke som han nämnde under intervjun var, precis som behandlades ytligt under 
kapitlet teori, att vi är vana hur mediakommunikation skall se ut idag. Vi har vant oss vid ett 
koncept på hur ett TV program som har ett undervisningssyfte skall se ut och ser det inte ut så 
finns ofta risken att det känns omodernt eller underligt på något annat sätt. Detta kallar han för 
”hipp faktorn” i en presentation. Och som nämnt i teorikapitlet så finns alltid en risk att man som 
amatör vill kompensera detta med att använda effekter i övermått som bara blir störande och 
resultatet känns således ännu mer omodernt. 

Han betonar också det som framkommit tidigare, nämligen risken att filmerna blir ett substitut 
istället för ett komplement. Han hade sett en tidigare produktion för ett antal år sedan som ändå 
hade gjorts av mer professionella producenter men han menar att den personliga kontakten ändå 
saknas: 

Det...man kände, ok det här är nåt väldigt abstrakt som 
man går igenom, och som matematik är, och om man då 
inte får den här kontakten som man behöver ha, på liksom 
är det här så verkligen han menar eller så... jag tror det 
ligger mycket som, ja utav undervisningssituationen sådär 
som man inte får mer när man spelar in en film så, förutom 
det här med direkt kommunikation. Det blir nog så som ett 
filter. 

Det vill ju till att man har en lärare dessutom tror jag , den 
största styrkan ser jag om det är sådär att man kanske varit 
sjuk eller man upptäcker att ”nä, det här vill jag ha 
repetition på”, om det finns något liggande så som man 
kan plocka fram. 

Avslutningsvis kommenterade han om sådana filmer är något som är praktiskt tänkbart att arbeta 
med som lärare. Givetvis kan man inte tänka sig att alla lärare skall lägga upp sina egna filmer på 
detta sätt. Däremot skulle ett arbetslag kunna gå ihop för att producera eller kanske att använda sig 
mer av de filmer och produktioner som SVT står för. Att däremot spela in sig själv på det här sättet 
har ju ett resultat i sig, nämligen att man får se sig själv och hur man fungerar vid den vita tavlan 
och detta är något som inte så många lärare är medvetna om. 
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5 ANALYS 

5.1 ELEVERNAS ANVÄNDANDE AV VIDEOFILMERNA 
Att elever önskar mer hjälp hemma är något som har slagits fast i den tidigare undersökningen som 
hänvisades till i den teoretiska genomgången (Baghirzadeh, 2005). Det kan också antas att denna 
klass har någorlunda liknande behov eftersom de arbetar med avancerad matematik som kräver att 
en viss del görs som hemarbete. Detta var också något jag såg när jag arbetade med dem på 
matematiklektionerna eftersom många så att säga ”körde fast” och det inte alltid blev så mycket 
gjort på en lektion. I min enkätundersökning så visade det sig merparten av klassen arbetar med 
matematik mellan 30 minuter och 1h per vecka.  I den tidigare undersökningen av Baghirzadeh var 
ett resultat att elever gärna vill ha hjälp i ämnet matematik på Internet vilket också är förståeligt 
eftersom det är en naturlig del av deras liv. Efter att ha gjort en egen undersökning och 
tillhandahållit sådan hjälp över Internet i form av videolektioner måste det ändå konstateras att 
intresset var mycket svalt. 

Den slutsats som kom fram under intervjun av läraren att om elever har ett verkligt behov av 
någonting så kommer de också att självmant att använda det tror jag är en viktig tanke. Detta 
stämmer också överens med det resultat Baghirzadeh redovisade i sitt examensarbete. Han såg att 
intresset var större innan ett prov och liknande tankar kom fram i min gruppintervju av elever och 
min intervju med matematikläraren. När elever har pressen på sig innan ett prov finns en 
motivation hos dem att arbeta hemma. Eftersom de då också har en viss tidspress så finns ett 
behov av att verkligen förstå teorin bakom matematiktalen och därför är de mer mottagliga för 
teoretiska genomgångar likt de videofilmer jag har lagt ut på Internet. Samtidigt är det naturligt att 
eleverna under vissa perioder prioriterar vissa ämnen mer eftersom de läser ett antal parallellt. 

Att eleverna inte tänkte på dessa filmer eller helt enkelt inte brydde sig om att ens testa att se någon 
kan också säga något om ett motstånd till sådant arbetssätt. Kanske är de så vana att sitta med 
matematikboken att det blir för många extra moment att lägga ifrån sig denna, starta datorn, gå in 
på en hemsida och sedan se en film på cirka fem minuter. Det är möjligt att dessa filmer är för 
långa för att motivera eleverna att börja att titta på dem men av lagom längd när eleven väl har 
börjat sett dem. Människor är varelser som inte gärna vill byta ett inarbetat arbetssätt och detta ser 
man ofta inom ämnet matematik. Det har ofta en tendens att bara handla om att hinna så långt 
fram i matematikboken som möjligt och inte om att förstå. Sjöberg (2006) hänvisar till en studie av 
Madeleine Löwing som bekräftar detta. Hon fann att eleverna inte var intresserade av någon 
djupare förståelse utan ville hellre ha ett snabbt svar för att kunna räkna vidare. Liknande tendenser 
har jag sett när jag har varit på praktik, nämligen att elever inte vill ha den långa förklaringen till hur 
svaret kommer fram. Att motivera eleverna till förståelse hellre än att göra matematik till en tävling i 
vem som kommit längst i boken är kanske det första som måste göras för att ett projekt med filmer 
på Internet skall bli lyckat. Samtidigt är detta svårt eftersom det handlar om att förändra en hel klass 
sätt att tänka.  

Enkätundersökningen visade att var tredje i klassen har använt MSN eller ICQ för att kontakta 
klasskamrater om matematikläxor. Detta betyder att eleverna är villiga att ta till sig ny teknik för 
skolarbete. Eftersom dessa tjänster ofta är mycket populära hos ungdomar så är det naturligt att 
deras kommunikationsmönster också speglas i deras sätt att arbeta med skolarbete. Därför bör det 
inte finnas ett lika stort motstånd hos eleverna mot ny teknik jämfört med personer som inte har 
sådan vana av ny teknik. 

5.2 LÄRARENS ARBETE MED VIDEOFILMERNA 
Att arbeta som lärare med liknande filmer kräver nog att personen har ett eget starkt intresse för att 
arbeta med IT i undervisningen. Undersökningen visade att det kräver avsevärd tid för läraren att 
spela in sådana filmer och redigera. En tanke skulle kunna vara att som det kom fram i intervjun 



5 Analys 

 29 

med matematikläraren att gå ihop i ett lärarlag eller att det kanske i framtiden kommer mer 
produktioner som går att använda på liknande sätt.  

Samtidigt visade arbetet att det inte kräver mycket för att skapa en informativ video som kan 
tillhandahållas på Internet. Det enda som krävdes var en digital videokamera samt ett 
redigeringsprogram vilket många skolor har. Inspelnings- och redigeringsarbetet kan sedan utföras 
helt själv. Sedan är frågan också hur mycket redigering som skall behövas. Genom att göra 
inspelningarna effektivare skulle det endast behövas klippas lite i filmerna. Har man också så pass 
bra inställt att allting syns klart och tydligt på tavlan behövs inte heller inskannade bilder för att 
förtydliga.  

En annan tanke som kommit under arbetets gång är att filma med två kameror. Genom att ha en 
utifrån som visar hela tavlan och en som zoomar in en del av tavlan kan behovet av att tillföra 
förklarande bilder i filmen undvikas. Detta kräver mer planering men redigeringen blir å andra sidan 
troligen enklare och resultatet tydligare och bättre.  

5.3 ATT ARBETA MED IKT I  

MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
En väsentlig fråga att ställa sig är hur mycket IT skall involveras i undervisningen. Som teorikapitlet 
visade så har skolverket ett klart mål att IT skall involveras mer i skolan och i undervisningen. 
Samtidigt, eftersom intresset från elevernas sida inte var allt för entusiastiskt är frågan ändå relevant. 
Ska skolan tvinga eleverna att byta arbetsätt eller skall man fortsätta på samma sätt som man 
bedrivit undervisining tidigare? 

Det viktigaste anser jag är att slå fast att det finns ett behov av hjälp hemma speciellt när eleverna 
går på gymnasiet och läser avancerad matematik som föräldrar och syskon ofta inte kan hjälpa dem 
med. Frågan är därför vilket som är det effektivaste arbetssättet för att tillfredställa detta behov. 
Som teorikaptilet visade så har IKT många fördelar som i teorin gör det lämpligt att använda för 
detta ändamål. Det vore därför lämpligt att mer utvärdera projekt med video på Internet för 
skolarbete för att se hur olika elever upplever detta användande.  

Ska skolan så att säga tvinga eleverna att ändra arbetssätt så måste det göras på ett sätt som känns 
meningsfullt för eleverna. Ett sätt skulle kunna vara att involvera undervisningen mer och mer över 
Internet genom att ha uppgifter som skall göras och redovisas på Internet. Det kan finnas nackdelar 
med att göra sådana uppgifter obligatoriska, exempelvis att elever har olika tillgång till Internet och 
därför kan det vara mer lämpligt att de resulterar i någon form av belöning, till exempel att få 
bonuspoäng på ett prov. 

Detta examensarbete fokuserade på användandet av videofilmer på Internet och eleverna uppgav 
att de tyckte att det var en bra idé och föredrog det framför skrivna lösningar. Något som inte har 
tagits upp i allt för stor omfattning i denna rapport är införandet av plattformar på Internet där 
elever och lärare kan interagera med varandra. Både videofilmer och plattformar har sina fördelar 
och nackdelar och det bästa skulle kanske vara en kombination. Det kan också vara fördelaktigt att 
vid en start av ett sådant projekt utgå från en plattform på Internet eftersom det ger en starkare bild 
av något som är planerat och stött av skolledningen. 



6 Slutsats 

 30 

6 SLUTSATS 
De slutsatser som detta examensarbete har resulterat i är följande: 

• Det finns ett behov hos elever för att få hjälp i matematik efter lektionstid. Även om vissa 
har ett etablerat kontaktnät så finns det tendenser i den klass som undersöktes att de väntar 
till nästa matematiklektion för att få hjälp. 

• Intresset för att använda videofilmer var tämligen svalt under den period som 
undersökningen gjordes. Detta kan ha berott på en mängd orsaker. Dels kan jag ha behövt 
informera mer och påminna oftare om tjänsten. Något annat som kan ha påverkat det är 
att jag gjorde undersökningen under en period då eleverna inte prioriterade att arbeta med 
matematik hemma. Samtidigt kan det vara så att detta arbetssätt inte känns naturligt för 
eleverna och att det finns ett inre motstånd för att använda sådana filmer eftersom de är 
vana vid att bara arbeta i matematikboken och ofta vill ha omedelbar hjälp för att finna 
svaret. 

• För att eleverna skall använda liknande filmer måste det finnas någon typ av yttre 
motivationsfaktor. Det kan vara att de själva känner pressen när ett prov närmar sig eller 
att läraren involverar videolektionerna i sin undervisning och har uppgifter som skall göras 
på Internet. Att ha något slags belöningssystem kan också vara en idé för att öka 
motivationen hos eleverna. 

• Att som lärare producera liknande filmer är relativt enkelt. Det är dock en kostsam process 
rent tidsmässigt om kvaliteten skall bli bra. Detta kan dock minimeras genom god 
planering av projektet. Skulle arbetet också delas upp på ett arbetslag behöver det inte ta 
för mycket tid och energi från lärarna.  
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7 DISKUSSION 
Även om min undersökning visar vissa tendenser hade den kunnat ge en mer utförlig beskrivning 
om den hade varit mer utdragen och kanske involverat några månaders arbete och gärna ett prov 
också. Samtidigt är matematik något som man måste arbeta med kontinuerligt under en längre tid 
för att på bästa sätt utveckla en problemlösningsförmåga och därför är det idealiskt om sådana 
filmer kan hjälpa elever under hela deras studietid. 

Vissa elever uttryckte också att de inte visste om den hemsida som min undersökning gällde och det 
skulle troligen varit att föredra ifall jag kompletterade min muntliga information med att dela ut ett 
papper med adress och bilder. Jag tog nog för givet att eleverna skulle skriva upp och undersöka 
min sida om jag gjorde reklam för den i klassrummet. Samtidigt är frågan hur mycket det hade 
hjälpt att dela ut papper. Papper har också en förmåga att försvinna för elever och intresset för att 
se filmerna måste komma från någon slags motivation. 

Något annat som spelat in en roll i den empiriska undersökningen är min roll som undersökare och 
intervjuare. Jag har självklart förutfattade meningar om detta ämne eftersom det är något jag 
personligen är intresserad av. Intervjuerna blev inte heller riktigt som jag hade tänkt mig utifrån de 
intervjuguider jag hade utformat i förväg. Att dessutom kunna uttrycka mig specifikt under 
intervjuer är också något som bör förbättras. 

7.1 VIDARE FORSKNING 
• Något som skulle vara intressant är att se vad resultatet skulle vara om användandet av 

liknande filmer gjordes med yttre motivationsfaktorer såsom gratis poäng på prov eller att 
integrera uppgifter i filmerna. 

• Att jämföra videolektioner med andra tjänster såsom diskussionsforum på Internet skulle 
också vara av intresse eftersom eleverna ansåg att filmer var det bästa alternativet medan 
man på högskolenivå ofta bygger distansundervisningen på diskussionsforum. 

• Att börja använda videolektioner som kan laddas ner på mp3 spelare med videofunktion 
såsom Ipod är också ett spännande ämne. Detta projekt bedrivs som nämnt tidigare nu i 
vissa skolor i Sverige. 

 

 



Litteraturlista 

 32 

LITTERATURLISTA 

Böcker 
ASCHER, S. OCH PINCUS, E. (1999) The filmmaker’s handbook. Penguin books Ltd, Harmondsworth. 

BELL, J. (1995) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 

BRANSFORD, J.D. ET AL (2000) How People learn: Brain, mind, experience and school. The national 
academy of science. 

COOPER, H.M (2001) The battle over homework. Corwin press, Kalifornien. 

ENGSTRÖM, A. (1998) Matematik och reflektion. Studentlitteratur, Lund. 

GILL, T. (1996) Electronic Children. National Children’s Bureau, London. 

IMSEN, G. (2000) Elevens värld. Studentlitteratur, Lund. 

JOHANSSON, A. C. ET AL (2000) Multimedia i förskola och skola. Ekelund, Solna.  

JOLLEY, J. OCH MITCHELL, M. (2001) Research design explained, 4th edition. Harcourt College 
Publishers. 

LARSSON, G. (2004) Från klassrum till cyberspace – att undervisa på distans. Studentlitteratur, Lund. 

KRUEGER, R.A. OCH CASEY, M.A. (2000) Focus groups 3rd edition – A practical guide for applied 
research. Sage Publications, Kalifornien.  

MALTÉN, A. (2002) Hjärnan och pedagogiken – ett samspel. Studentlitteratur, Lund. 

MERRIAM, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 

PALLOF, R.M. OCH PRATT, K. (2005) Collaborating online. Jossey-Bass, San Francisco. 

PATEL, R. OCH DAVIDSON, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra   
och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 

PATTON, M.Q. (1980) Qualitative Evaluation Methods. Sage, Kalifornien. 

STENDRUP, C. (2001) Undervisning och tanke. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 

WELLER, M. (2002) Delivering learning on the Net. Kogan Page 

WIBECK, V. (2000) Fokusgrupper. Studentlitteratur, Lund. 

WIMAN, B. (2000) Att skriva manus för interaktiva medier. Studentlitteratur, Lund. 

YIN, R.K. (1984) Case Study Research: Design and Methods. Sage, Kalifornien. 

Internet 
MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING (2003) Strategi för IT i skolan. Tillgänglig: 
http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/287_ITiskolanstrategi_2003.pdf [2006-09-13]. 

NATIONALENCYKLOPEDIN (2006) E-utbildning. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=491704 [2006-09-08]. 

Artiklar 
AHLSTRÖM, R.. ET AL (1998) Problemlösning. Nämnaren, Tema: Matematik ett kommunikationsämne, 
s.69-83. 



Litteraturlista 

 33 

COMPUTER SWEDEN (2001) Vad heter e-learning på svenska? 22 april sid. 22. 

DATORN I UTBILDNINGEN (2006) Podvideo: Lektioner i spelaren, nr. 1 

JOHNSON, R.T. OCH JOHNSON, D.W. (1986) Action research: Cooperative learning in the science 
classroom. Science and Children, 24, sid. 31 – 32. 

Rapporter 
BAGHIRZADEH, F.F. (2005) Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Examensarbete 
lärarutbildningen, Malmö Högskola, Tillgänglig Online: 
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/2457/1/Internetbaserad+l%C3%A4xhj%C3%A4lp+i+gym
nasiematematik%5B1%5D.pdf [2006-11-22]. 

MORGAN, D. (1996) Focus Groups. Annual Review of Sociology 22:129 – 152. 

PALM, T. ET AL (2004) En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och 
tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion. Umeå Universitet. Tillgänglig Online: 
http://www.umu.se/edmeas/publikationer/pdf/Pm%20nr%20199.pdf [2006-11-22]. 

RAMBÖLL MANAGEMENT (2006) E-learning Nordic 2006 – Effekterna av IT i undervisningen. 
Ramböll Management, Köpenhamn. 

SJÖBERG, G. (2006) Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? Doktorsavhandling, Umeå Universitet. 

SJÖDIN, C. (2006) Peer learning – The use of peer-to-peer networks for learning. Examensarbete, 
KTH, Stockholm. Tillgänglig Online: 
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2006/rapporter06/sjodin_christi
an_06106.pdf [2006-09-13]. 

SKOLVERKET ET AL (2005) IT och skola 2005. Stockholm. Tillgänglig Online: 
http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/21126_IT_och_larande_2005.pdf [2006-09-13]. 

Andra källor 
UR (2006) Hur lär man sig matematik? TV-program, Tillgängligt Online: 
http://www3.ur.se/templates/ProgramPage2____10273.aspx [2006-11-22].



Appendix A 

 34 

APPENDIX A 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Enkätundersökning: Matematiklektioner på 
Internet 

Jag är:  □ Kille □ Tjej 

1. Jag tycker att matematik är (Välj en siffra): 

 Ointressant 1 2 3 4 5 6  Intressant 

2. Jag arbetar med matematik (Välj en siffra): 

 Mest hemma 1 2 3 4 5 6  Mest på skolan 

3. Jag arbetar med matematik hemma i genomsnitt varje vecka:  

 Ingenting 30 min 1 h 2 h Mer än 2 h 

4. När Jag behöver hjälp i matematik hemma så frågar Jag (Välj en/flera): 

 Föräldrar/Syskon Kompisar Annan  Internet Ingen 

5. Om Du frågar kompisar, hur gör Du då? (Välj en eller flera) 

 Ringer SMS MSN/ICQ  Pluggar tillsammans 

 Hemsida/Community på Internet:............................................. 

 På annat sätt:............................................................................... 

6. Hur många videofilmer har Du tittat på? 

 Ingen 1 2 3 4  5 6 7 

OM DU HAR TITTAT PÅ NÅGON AV FILMERNA: 

7. Jag tyckte att filmerna (välj en siffra): 

 Inte hjälpte mig  1 2 3 4 Hjälpte mig  

 Var dåliga  1 2 3 4 Var bra 

 Var för korta  1 2 3 4 Var för långa 

 Fungerade dåligt  1 2 3 4 Fungerade bra 

Var svåra att förstå  1 2 3 4 Var enkla att förstå 

 Är svåra att använda  1 2 3 4 Är enkla att använda 

 

8. Tycker Du att liknande filmer skall användas för matematik i skolan? 

 □ Ja  □ Nej  
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9. Vad tycker Du är den viktigaste förbättringen som måste göras med 
filmerna: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............. 

OM DU INTE HAR TITTAT PÅ NÅGON AV FILMERNA:  

10. Skriv ned varför Du inte har tittat på filmerna: 

 ........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................... 

11. Tycker Du att det är en bra eller dålig idé att använda filmer på 
Internet för matematik? □ Bra  □ Dålig 

 Varför?...........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............................................................................................
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APPENDIX B                       

INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPPER 

 

INLEDANDE FRÅGOR 

Hur mycket använder ni Internet på er fritid? Vad är det då i huvudsak för tjänster? MSN? Chat?  

 

 

HUVUDFRÅGESTÄLLNING 

Vilka har testat att använda mina videofilmer? Om det är några som har det vad tyckte ni om dem?  
Hjälpte de er på något sätt? Skulle ni använda detta i framtiden om läraren började använda det? 

 

Hur arbetar ni hemma med matematik? Frågar ni familj, vänner, etc? 

 

Om ni fick önska er några andra tjänster för matematikundervisningen som kan erhållas med hjälp 
av Internet vad skulle det då vara? Vilken tjänst skulle ni uppskatta mest? (Att kunna diskutera på 
ett forum, att få kontinuerlig matematikinformation, uppgifter som lämnas in och ut på sidan, chat, 
filmer, skulle inte använda något ändå...) Eller ska det vara i pappersform? 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Sammanfattning av åsikter om användandet av videofilmer. Behövs det förbättringar? 

 

Någon spontan kommentar som någon har och som vi kanske har glömt?



Appendix C 

 37 

APPENDIX C                

INTERVJUGUIDE LÄRARE 
 

Har du testat själv att använda någon typ av informations- och kommunikationstjänst? Hur har det 
gått? 

 

Vad är din allmänna uppfattning om dessa videofilmer? Vad var bra och vad var dåligt? 

 

 

Tror du att eleverna får ut något av dem? Hur ska de göras för att bättre kunna ge något för 
eleverna? 

 

 

Vilken tjänst över Internet tycker du skulle vara mest motiverat att använda? (Diskussionsforum, 
chat, filmer, uppgifter, etc.) 

 

 

Hur skulle det påverka ditt arbete som matematiklärare att börja spela in liknande filmer. Skulle det 
kosta för mycket i tidsresurser?  

 

 

Ser du några klara nackdelar med att använda tidigare nämnda tjänster i undervisningen?



Appendix D 

 38 

APPENDIX D               

TRANSKRIPTION AV FOKUSGRUPP 
Intervju: Ca 13 minuter 

Deltagare 

I  – Intervjuare (Moderator) 

M  –  Kille som läser 2:a året på Teknikprogrammet i en parallellklass till den som undersökngen 
gjordes i. Har sett någon av mina filmer. 

A  –  Kille som läser 2:a året på Teknikprogammet i den klass som undersökningen gjordes. 

J   –  Kille som läser 2:a året på Teknikprogammet i en parallellklass till den som undersökningen 
gjordes i. Har sett någon av mina filmer. 

T  –  Kille som läser 2:a året på Teknikprogammet i den klass som undersökningen gjordes. 

Intervjun är återgiven med vissa modifieringar såsom att ibland ta bort ”hmm”-ljud och 
liknande utfyllnadsord samt när intervjun kom på helt orrelevant fel spår. ”...” betyder 
antingen paus eller någon avslutar mitt i en mening.  

Efter en mindre introduktion 

1 I Jag gjorde fyra, eller jag gjorde sju filmer om matte som 
jag hade tänkt skulle vara, eller på nåt vis se om de kunde 
hjälpa till, det är det som är tanken. I och med att....man 
vill ju hjälpa till när ni sitter hemma och pluggar, för när 
ni är på skolan så kan ju läraren eller jag hjälpa till, men 
när ni sitter hemma så är ju frågan liksom, om ni stöter på 
nåt tal som ni inte förstår, att liksom hur gör man det här? 
Då var tanken det att då skulle jag göra såna här filmer 
och så skulle ni kunna gå in och titta på den där till 
exempel. Har jag gjort uppgift 2208 till exempel och ni 
fastnar på den så ska ni kunna gå in och och så ska ni 
kunna klicka på den där och så ska ni kunna se när jag 
löser den där uppgiften. 

2 M Just för den uppgiften?  

3  I Just den uppgiften, ja. Så jag valde ut... 

4 J För det var ju rätt många filmer.  

5 I Ja, jag valde ut... jag gjorde sju filmer, så jag gjorde tre 
lektioner och fyra uppgifter. Det vår nåt så... Och grejen 
var det att er klass*, då så gjorde jag så att jag skrev upp 
adressen för att se hur många som gick in och tittade på 
den. För då känner man så här att är det inte så många 
som tittar på den så kanske det inte finns så stort behov. 
Och det var inte så många som tittade på den (skratt) helt 
enkelt. 

6 M Jag har inte tittat på den bara därför att Internet är för 
segt, det tar helt enkelt för lång tid att ladda ner. Jag har 
stort behov av sånt där för en av anledningarna till att jag 
inte tar hem matten och pluggar är för... att jag fastnar 
direkt (skratt) 
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7 I Mmm... ja, alltså det är en fråga också ,ni två som sett den, 
eller du har inte sett va?*. Tekniken hur tyckte ni det var? 
Du sa att det var problem hemma?*  

8 M Jaa, att.. helt enkelt att jag laddar för långsamt. 

9 J För mig funkade det bra! 

* Pekar på A   

* Pekar på M 

10 I Ja, det funkade alltså bra. Men om du tittar på skolan då? 

11 J På skolan funkade det också bra! 

12 M  Ja, där var det ju... för annars får man stoppa efter tio 
sekunder och så får den tanka och sen tanka, och så*... 
Och Youtube är inte det bästa, vad jag vet.. 

13 T Nä, då är det väl uppkopplingen som är seg. 

14 I  Jag gjorde ju den som streaming, så jag gjorde så att man 
slapp ladda ner den då. Så det blir ju inte sådär jättebra 
kvalité. 

15 J Men det var hyfsat ändå! 

16 M Ja, det gick och se på.. 

17  I  Mmm, om man skulle säga så här då: Vad är allmänna 
uppfattningen om filmerna? Skulle ni orka titta...* 

18 M Jag tycker det är en riktigt bra idé...  

19 J  Dom var ju ändå inte för långa liksom, fem minuter eller 
nånting eller vad var dom? 

20 I Ja, ungefär fem minuter. 

21 J Ja, det är inte allt för långt.. 

22 A Ja, det kan ju vara en bra hjälp om man ska, istället för att 
springa runt till släkter och allting och så för att få hjälp 
med en uppgift. Det kan ju ta mycket längre tid än att gå 
in på nätet och... 

23 I Ja, men om vi säger så: Hur gör ni, vi kan börja med dig 
A, när du sitter hemma och läser matte, vad gör du? 
Jobbar du tillsammans med nån eller frågar du släkt eller? 

24 A Alltså, ingen i min familj är duktig på matte så jag kan 
knappt fråga någon, men jag måste liksom in till stan till 
min morbror som är arkitekt om jag ska kunna fråga nån i 
familjen, annars går det liksom inte. I så fall får jag ringa 
till nån kompis eller så får jag vänta till nästa mattelektion. 
Och har jag prov dagen efter så får jag helt enkelt lämna 
uppgiften och försöka.  

25 I Du går aldrig in på Internet då... att du går in med 
Messenger eller icq eller ringer du? 

26 A Nä, det är så svårt att förklara om du sätter upp en 
uppgift. Ok om man vet precis numret på uppgiften, då 
kan man förklara hyfsat bra men annars är det så pass 
svårt att ställa upp en uppgift på msn med tecken och 
allting. 

 

 

 

 

* Här pratar de i 
munnen på 
varandra men det 
han menar är att 
det fungerar bra 
hemma men inte 
på skolan 
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27 T Då ringer man ju hellre än att gå in på Internet och 
snackar med kompisar.. 

28 I Då ringer du hellre ja...*  

29 A Om kompisen är tillräckligt pedagogisk och 
 förklara. 

30 J Det orkar inte jag för jag väntar till nästa dag i skolan och 
 frågar någon lärare eller nåt. 

31 T Det hade nog jag också gjort 

32 M Hemma hos mig så är det jag den som har läst mest matte 
i familjen så ingen kan hjälpa mig i den matten jag är i 
nu... Det gick bra när man gick i nian kanske och liksom 
höll på med enkla ekvationer och brorsan som läste i 
ettan kunde hjälpa mig då, men nu går inte det. 

33 I Men vi skulle kunna säga att alla ni fyra skulle hellre vänta 
till nästa dag än att vänta och ringa en vän 

34  Ja*  

35 I Ok. 

36 A Utifall att man skulle utnyttja Internet och alltså ha som 
på film så måste man verkligen förstå den läraren som, 
alltså du måste förstå hans tankesätt, och du måste kanske 
ha haft han i matte en stund för att förstå hur han tänker 
och arbetar i matematiken för att förstå hans filmer helt 
och hållet, eftersom...*  

37 I Nä, det är ju i och för sig sant! En annan tanke var det att 
man skulle sätta upp en Internet sida med ett 
diskussionsforum och sen att man kan... kan skriva frågor 
och sånt där... 

38 M Och sen ska kunna svara? 

39 I Ja, antingen att jag som lärare svarar eller att ni svarar på 
varandras frågor. 

40 J Fast då blir det ju inte helt ärligt liksom. Då vet man ju 
inte om man ska kunna lita på svaren också... 

41 I Nä, det vet man ju inte. Nä det sant... 

42 M Men om läraren kan gå in och titta på frågorna och man 
läser samma bok som läraren har så kan man säga numret 
och sedan läraren gör en kort film och beskriver 
problemet då... det skulle vara riktigt bra tycker jag! 

43 I Men om man säger så här då: att... vad skulle ni föredra. 
Eller om man säger så här: Skulle ni orka gå in, alltså 
starta upp datorn, gå in på en Internetsida, skriva en fråga 
om en matteuppgift eller skulle ni hellre vänta till nästa 
dag? 
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44 J Datorn står alltid igång ändå så det... 

45 A Om det skulle gå smidigt och fort att göra det och man 
skulle få svar hyfsat snabbt så skulle man nog göra det för 
att få till uppgiften om det var en lång eller svår uppgift. 
Hade det varit en enkel uppgift så vet man att man kunnat 
fråga vem som helst dagen efter och fått svar direkt. 

46 I Men ni två som har tittat på filmerna, tycker ni att det var 
smidigt att gå in på sidan? 

47 M ja, det var inte alls svårt.* Bara man kan adressen så är det 
inget svårt, men... 

48. I Ja, det var det som blev lite fel med er klass,* att det var 
många som inte kunde adressen. 

49 A Du borde ha gett ut en lapp i så fall så man liksom hade, 
kunde få med sig den hem, för när man väl fått med sig 
den hem eller man kommer hem så kanske ”vad var det 
där för adress igen?” 

50 I Jo, det var nog... 

51  M Man skulle ha nåt forum för en klass så att en klass med 
en viss lärare kan gå in och liksom få adresser till alla 
filmer eller länkar och så där, så att det inte behöver vara 
nåt man ska försöka komma ihåg för det går inte,  jag 
kommer ihåg www. och sen så är det blankt.*  

52 I Ja, det är ju det. Nä, det var ju det som var fel från mig att 
jag skrev upp det två gånger på tavlan men samtidigt 
borde jag kanske ha förstått som du sade att jag skulle lagt 
ut det på en lapp helt enkelt, så det är ju sant. Men om 
man säger så här då: en annan tanke skulle kunna vara att 
man, läraren skulle kunna göra lösningsförlag till kanske 
en uppgift per sida, eller två uppgifter per sida, på papper 
alltså, eller datorskrivet. Vad skulle ni föredra då: skulle ni 
tycka att det är bättre att få det på papper eller att få det 
på Internet?  

53 M Internet, absolut! Jag tycker att det är så jobbigt att 
försöka tyda text och... 

54 A Och så slarvar man bara, alltså dom papperna läggs i 
matteboken och så kan de åka ut var som helst, både i 
skåpet och i väskan och allt möjligt. Har man dom på 
datorn så kan man ändå spara uppgiften och lägga den 
kanske på, i en mapp eller någonting, alltså... 

55 M Mmm, det är ju fördelen man har, den är ju alltid, var man 
än går, man kan gå in på ett bibliotek och plugga så finns 
Internet där och då har man uppgiften, då behöver man 
inte ta med sig papper. 

56 A Har man glömt papperet i skåpet så är det ju inte så lätt 
att hitta det där. 
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57 I Nä det är ju sant. Det har jag inte ens tänkt på, att det är 
ju faktiskt en sån... grej...ja i och för sig... Vad tror ni att 
det beror på då att ni inte var så många som gick in och 
tittade på dem? Tror ni att er klass jobbar mycket hemma 
eller tror ni att den jobbar mest i skolan? 

58 A Jag tror, eller ja det kan jag väl inte svara på... Halva 
klassen jobbar jättemycket i skolan och halva klassen 
jobbar jättemycket hemma, på grund av att halva klassen 
inte är intresserad sig av vad läraren säger på lektionerna, 
dom babblar och gör allt annat och...* 

59 T Kan det inte ha varit på grund av det här med adresserna 
då att det inte var några som var inne? 

60 I Ja, en hel del var det nog så ja, faktiskt. 

61 T Det borde det ju vart. 

62 I Men om vi tar och går tillbaka till det där med att ha 
papper eller att ha Internet då. Om vi säger då att vi 
skulle... vad skulle ni föredra: att ha en slags textfil på 
Internet eller en hemsida om vi säger så, så att du kan gå 
in och sen kanske då klicka på en länk som det står 
uppgift 22 och så kommer det upp text då som visar hur 
du löst den? 

63 M Både och. 

64 I Eller som jag har gjort, att ha fem minuters film. Om ni 
måste välja ett av dom? 

65 M Ja, film självklart. 

66 J Ja, Film 

67 I Även om det är risken att det kan bli lite..? 

68 T Det är väl bra att ha både och också. 

69 A Jo, men alltså, om du har den på film då visar du väl även 
med text också genom tavlan hur du gör? 

70 I Jag visar ju, det gör jag, det är sant. 

71 A På, i en text där du bara tittar då vet du inte vilket 
tillvägagångssätt, jag menar i vilken ordning du har gått, 
ordningsföljd. 

72 T Om man bara tittar på en, då är det som att kolla på en 
matteboksexempeluppgift eller nåt sånt. 

73 M Ja, jag orkar aldrig hänga med. Det liksom går bara för 
fort och plötsligt så...* 

74 A ...har de hoppat över nåt steg där man...* 

75 M ...ja, ett steg som inte är uppenbart att man har hoppar 
över som man kanske inte har fattat att man... 

76 J Jag tror man får med mer på en film än.. på fem minuter 
än om man ska sitta och tänka på den där uppgiften i fem 
minuter 
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77 I Mm, Men även ni som har sett filmerna, ibland så kan det 
ju bli lite otydligt när jag skriver på tavlan, i och med att 
först är det litet och sen dessutom komprimerat det när 
jag lagt upp det på Internet. Det blir ju sämre bild... 

78 M Jag tror det är bättre om man kan ladda ner hela filmen i 
bra kvalité... 

79 I Du tror det? 

80 M Ja, det tror jag faktiskt att man har den på datorn och... 

81 J Ja, inom några år kommer ju alla att ha skitsnabb 
uppkoppling ändå... 

82 I Jaa.. 

83 J Så det tror jag inte ska vara något problem ändå. 

84 I Jaa, ok det är kanske sant det... 

85 J Inte inom några år i alla fall, då kommer det ju... 

86 M Ja, men det är ju.. de flesta har snabb uppkoppling, det, 
jag kan ju få snabb uppkoppling om jag vill... eller., om 
morsan vill men... 

87 J Så.. det tror jag att man ska kunna ladda ner filmerna så 
kan man liksom... om det börjar med nånting som man 
redan kan så kan man ju spola fram och det kan man ju 
inte riktigt om det streamar samtidigt, då måste man ju se 
från allt från början och... 

88 I Men om vi säger, ni två som inte har sett filmerna, vad 
skulle det krävas... eller om vi säger så här, om läraren 
skulle börja med såna grejer att han skulle börja lägga upp 
kanske en lektion, eller att han skulle lägga upp ett tal som 
han löser i en film skulle ni gå in och titta på det eller tror 
ni att det skulle glömmas bort av klassen eller? 

89 T Jag hade kollat på det i alla fall, det hade varit bra, om 
man har glömt nånting som han har visat på skolan... 

90 M Det kan vara riktigt bra inför repetering när man ska ha 
prov och sånt där och titta... 

91 A Ofta är det liksom att det man gör i början av kapitlet, 
dom första två grejerna, dom minns man aldrig, då måste 
man gå igenom dom där två alltså precis innan provet en 
gång till bara för att man inte minns dom. Hade man då 
kunnat gå in liksom och få en liten snabb repetition, liten 
genomgång typ bara snabbt, fem minuter utav läraren på 
Nätet så hade man nog fattat det mycket bättre. 

92 I Vad skulle ni helst vilja ha då... Skulle ni vilja ha en lektion 
eller skulle ni vilja ha en löst uppgift, om ni måste välja? 
Att antingen ha en teorigenomgång, att kanske förklara 
derivata då eller att man löser en bok ur boken eller... 
uppgift ur boken? 

93 M Teorigenomgång för det omfattar ju dom flesta 
uppgifterna så att när man liksom har det grundläggande 
för derivata sen så... 
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94 A Fast å andra sidan så får du ju inte då praktiskt hur du 
löser en uppgift, då vet du bara teorin. Hur ska du då 
kunna använda teorin om du inte vet hur du gör? 

95 I Men om man...*  

96 M Man måste ju ha ett exempel, det tror jag, ja... 

97 I Som jag gjorde, då gjorde jag att jag tog varannan. Jag tog 
en lektion och sen tog jag en uppgift. Så jag kanske tog, 
jag valde ut vissa lektioner, jag tog inte allt ur boken och 
så valde jag ut vissa uppgifter då, vissa a-nivå uppgifter 
och vissa b-nivå. Tror ni att det skulle kunna funka, att 
köra så att man blandar? 

98 A Ja*, det är bättre att göra så tror jag än att bara ha det ena 
eller det andra. 

99 I Ok, sista frågan då. Nu har ju ni sett filmerna och ni inte 
har sett dem. Men vad tycker ni skulle vara viktigaste 
förbättringen att göra om man skulle jobba med det här? 
Vi kan gå laget runt. Nu har ju inte du* sett dem så du 
kan ju liksom inte förbättra om, men du vet ungefär vad 
det handlar om  

100 A Se till att det blir tydligare och klarare lösningar och 
filmer, att dom fungerar bra, att man hör tydligt och ser 
tydligt... vad det är som är på filmerna. 

101 J Ja, det skulle nog va det i så fall för annars tycker jag det 
mesta varit positivt. 

102 M Ja, det får inte gå för fort, det ska va långsamt. Hellre att 
man kan spola än att man måste liksom stoppa, spola 
tillbaka och titta än att man... så det ska va... inte ta något 
för givet att en elev kan någonting för det är inte alltid så 
att eleven fattar hur man ska göra utan man får ta det från 
botten och sen visa alla steg och inte bara hoppa över nåt 
steg. 

103 T Ja, jag håller med alla tidigare, bättre kvalité och...*  

104 I Bättre kvalité, ok.. ja, det låter bra, då stänger jag av här... 

   

 Efter detta hade jag en mindre avrundning och påminde vad arbetet 
ska användas till, tackade för intervjun och vi lottade ut en 
biobiljett. 
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APPENDIX E 

TRANSKRIPTION AV INTERVJU MED 

MATEMATIKLÄRAREN 
Intervju: Ca 8 minuter 

 

L – Matematiklärare för den klass som undersöktes. 

I = Intervjuare 

 

Intervjun är återgiven ordagrannt med vissa modifieringar såsom att vissa utfyllnadsord är 
borttagna. ”...” betyder antingen att personen slutar mitt i en mening eller en paus. 

 

1 I Vad tycker du rent allmänt så om att använda film så, eller om de filmena? 

2 L Det är utvecklingsbart tror jag. Jag tror att man kan göra det, jag har sett några  

  tyska som jag tittade på sådär som fanns som var tidiga på nätet. Då var dom ju  

  väldigt, vad ska jag säga, det var typ PowerPoint grejer som var upplagda och sen  

  så var det lite tysk röst till och sådär men.... kan fungera! Det vill ju till att man har  

  en lärare dessutom tror jag , den största styrkan ser jag om det är sådär att man  

  kanske varit sjuk eller man upptäcker att ”nä, det här vill jag ha repetition på”. Om  

  det finns något liggande så som man kan plocka fram. Jag tror inte riktigt på  

  mediet liksom att ha det på det viset att man lägger upp en kurs och sen kan man  

  skicka hem den till någon och så ska den titta igenom alla dom här genomgångarna  

  utan att ha chansen att fråga och undra om de här genomgångarna. Men har man  

  sett en genomgång tidigare, vill ha bekräftelse och se det igen eller att man är lite  

  inne i, att man har läst i boken litegrann inför och sen så sitter man och tittar. Så  

  det som saknas är det här samspelet med personen. 

3 I Men jag fick nu när jag lämnade ut enkäten, så tror jag att det var en som hade  

  tittat på filmerna... 

4 L Oj... 

5. I ...Så det är inte mycket om man säger så. Ändå har jag försökt att  

  trycka på det från tavlan och skriva upp det då, två eller tre gånger. Och även sagt  

  det såhär enskilt till vissa då. Så jag vet inte, det känns som att det är nånting  

  som... 

6 L Som bär emot? 

7 I Ja, jag vet inte vad det är... Om det är att man ska skicka ut lappar då, så att de får  

  mer information om det men...? 
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8 L Jag tror att om det fanns ett väldigt stort behov utav det, om dom kände att det här  

  är nånting jag verkligen behöver så hade dom sprungit in och öppnat datorn och så.  

  Så beroende på situation; liksom är det precis inför ett prov då kommer dom där  

  tankarna ”åh, jag undrar hur det var nu det där”, då kanske man hade klickat på  

  dom där grejerna för att få stöttning. I vissa situationer tror jag att i  

  undervisningen, så skulle det vara bra att man hade det där upplagt då,  

  genomgångarna. Sen är det att, det är det där med hip-faktorn i en presentation. Jag  

  menar... vi är ju bortskämda med jättemycket sånt där... film och, allt som vi har på  

  tv och sen allt som man kan klicka på ute på nätet som är, det blippar och det  

  ploppar och det händer massvis med saker och det här har ju inte det...  

  ”rolighetsvärdet”, så man springer ju inte benen utav sig såklart, eller liksom fram till  

  datorn och sätter på datorn och så  ”åh, nu ska jag titta på en matematiklektion”.  

  För man vet ju ungefär vad man förväntar sig att få se. 

9 I Ja, tanken var ju det att man kunde få dom här filmerna,... alltså grejen var att jag  

  ville komma åt dom när jag var hemma så att dom skulle kunna få hjälp. Jag vet  

  inte om det känns som att det är för komplicerat att gå in och... eller om man...  

  Som nu så intervjuade jag bara fyra och då sa dom det att då väntar dom hellre  

  nästan, till nästa mattelektion om dom inte får direkthjälp från nån släkting. 

10 L Jo, jag tror att det är så som jag säger och som jag tittade på såna här lektioner för  

  många, många år sen. Och det var det här att man kände, ”ok det här är nåt väldigt  

  abstrakt som man går igenom”, och som matematik är, och om man då inte får den här  

  kontakten som man behöver ha liksom, bekräftelse... liksom är det så här verkligen han  

  menar eller så.. man ser människan och jag tror det ligger mycket som, ja utav  

  undervisningssituationen sådär som man inte får med när man spelar in en film så,  

  förutom det här med direkt kommunikation. Det blir nog så som ett filter så... Men  

  alltså i vissa situationer så tror jag definitivt på det, att det kan vara till stöd. Sen är det  

  där med inlärningsstilar, hur lär man sig saker och ting? Har man lärt sig en stil, liksom  

  man är skolad så från sju år upp till arton, nitton och så ska man göra på ett nytt sätt,  

  så är det ju ett motstånd där också, att ”jag måste ju ta tag i det här på ett annat sätt”.  

  Så motivationen kan jag förstå.. .att den är inte riktigt på topp alltså? Det måste vara  

  någonting som händer för att man ska se, att behöver jag ett komplement alltså, så  

  inför man komplement till undervisningen så måste de se, koppla det direkt till nån  

  form utav vinst så. Som ja... jag har svårt liksom att se att det inte är bra va men det är...  

  man når ändå inte riktigt upp till en genomgång som man... 

11 I Nä, för det kan kännas som att man lägger ner för mycket energi. Det tar ju ändå  

  kanske en helg att göra såna där, 7 filmer, och så är det inte någon som kollar på det så  

  är det frågan om det är värt att satsa på det eller inte. Då ska man bara brinna  för det  

  liksom... 
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12 L Ja, det kan man väl tänka sig. Och sen så vet man ju att det finns ju, jag menar, svt  

  denna ljuvliga... dom har ju, det är människor som går ihop och gör  

  undervisningsfilmer och sådär och det är ju inte någon jättelätt konst att göra det.  

  Så att varje lärare skulle lägga upp sina lektioner och lägga den tiden att göra det  

  här, det kanske inte blir så. Men liksom, det här som jag sa, ett tyskt exempel, som  

 jag såg då, det var i alla fall gjort med en rejäl budget och ja, rejält mycket tid var  

 nedlagt på att göra en liten filmsekvens och.. även där liksom att vara den  

perfekta mediarösten och det var lite bakgrundsmusik på lämpliga ställen och... så  

produktionen var bra så känner man ändå den här bristen... En sak jag absolut tror är  

att, även om man inte lyckas som lärare kanske och är beredd att lägga ner den tiden  

och lägga upp sina lektioner så här på det här viset så tror jag att det skulle vara jättebra  

för sitt eget utvecklande... att titta på sig själv och se vad som händer i  

undervisningssituationer liksom när man står och försöker förklara en sak sådär... Hur  

blev det egentligen? Om man ser det utifrån sett, om man kan titta på sig själv så. Då  

behöver du kanske inte, man tänka sig att man gör så väldigt proffsiga produktioner  

utan man bara gör ett försök sådär och göra det, jag har inte vågat, inte att göra så.   
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APPENDIX F          

SAMMANSTÄLLNING AV 

ENKÄTRESULTAT 
Jag tycker att matematik är (Välj en siffra): 

Ointresant  1 2 3 4 5 6 Intressant 

Killar 0 1 6 5 2 1 

Tjejer 0 0 2 8 2 0 

Alla 0 1 8 13 4 1 

 

Jag arbetar med matematik (Välj en siffra): 

Mest hemma 1 2 3 4 5 6 Mest på skolan 

Killar 2 2 3 2 4 2 

Tjejer 0 1 2 2 6 1 

Alla 2 3 5 4 10 3 

 

Jag arbetar med matematik hemma i genomsnitt varje vecka: 

 Ingenting 30 min 1h 2h Mer än 2h 

Killar 0 8 2 1 4 

Tjejer 2 1 7 2 0 

Alla 2 9 9 3 4 

 

När Jag behöver hjälp i matematik hemma så frågar Jag (Välj en eller flera): 

 Föräldrar Kompisar Annan Internet Ingen 

Killar 9 7 2  0  1 

Tjejer 6 10 1  1  1 

Alla 15 17 3  1  2 

 

Om Du frågar kompisar, hur gör Du då? (Välj en eller flera): 

 Ringer SMS MSN/ Pluggar Hemsida Annat
   ICQ  tillsammans   sätt 

Killar 2 0 6  6  0  3 

Tjejer 6 1 3  9  0  0 

Alla 8 1 9  15  0  3 

 

 



Appendix F 

 49 

Hur många videofilmer har Du tittat på? 

 Ingen 1 2 3 4 5 6 7 

Killar 14 0 1 0 0 0 0 0 

Tjejer 12 0 0 0 0 0 0 0 

Alla 26 0 1 0 0 0 0 0 

 

Eftersom endast en har sett någon film så redovisar jag endast hans svar med en markering 

Jag tyckte att filmerna (Välj en siffra): 

Inte hjälpte mig 1 2 3 4 Hjälpte mig 

Var dåliga 1 2 3 4 Var bra 

Var för korta 1 2 3 4 Var för långa 

Fungerade dåligt 1 2 3 4 Fungerade bra 

Var svåra att förstå 1 2 3 4 Var enkla att förstå 

Är svårta att använda 1 2 3 4 Är enkla att använda 

 

Tycker Du att liknande filmer skall användas för matematik i skolan? 

 Ja Nej 

 

Vad tycker Du är den viktigaste förbättringen som måste göras med filmerna? 

Svar: Ingen 

 

Nedan följer svaren för de som inte har sett filmerna. Jag har försökt att samla liknande svar 

Skriv ned varför Du inte har tittat på filmerna: 

 Visste inte om  Glömt bort det  Behöver inte Annat 

 adressen till sidan /Tappat bort adress   (Tekniska  

   /Inte velat     problem) 

Killar 1  11    1  1 

Tjejer 2  8    2  0 

Alla 3  19    3  1 

 

Tycker Du att det är en bra eller dålig idé att använda filmer på Internet för matematik? 

 Bra Dålig Vet ej (egentligen inte ett alternativ, utan skrevs till) 

Killar 14 0  

Tjejer 11 0 1 

Alla 25 0 1 
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Jag har försökt att samla liknande svar på varför de tycker att det är en bra idé 

 Ett komplement För de som inte   Variation  Kan se Annat 

 hemma   orkar lyssna på skolan   flera gånger 

Killar 4  2    2  4  2 

Tjejer 5  0    2  1  3 

Alla 9 2      4 5 5 

 

Några extra intressanta kommentarer från svaren i frågan ovan var: 

”Därför att man är mycket vid datorn” 

”Ett roligare sätt att lära sig på” 

”Man kan få förklaring på ett annat sätt”  


