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ABSTRACT	  
This master thesis defines a new concept – Math Videos on the Net. The term refers to short, 
educational videos of mathematics that are freely available on the internet. The videos are 
designed to offer a complement to other course material for a specific element of a specific math 
course and are directed to the target group of students studying the latter. Within this work, Math 
Videos on the Net have been created for the Swedish upper secondary school courses Matematik 
1b and 1c.   

The study aims to describe, analyze and interpret whether, and if so, how Math Videos on the 
Net can help support the work of teachers and students’ development of knowledge in the first 
mathematics course of the Swedish upper secondary school. Teachers are asked to test selected 
Math Videos on the Net together with their students in the course Matematik 1b. Collected 
results from the test are analyzed and interpreted based on previous research of Information and 
Communication Technology, ICT, in education as well as educational theories.  

The study shows that many students believe that their mathematical knowledge increases as a 
result of math videos being included in the tuition. When the videos are used both in and outside 
the classroom, many students in particular believes that they get more out of teaching. The 
weakest performing students from environments with low socioeconomic status do however not 
appear to benefit from these positive effects. In addition, the study indicates that the teacher’s 
use of the videos play a big role when it comes to how Math Videos on the Net can support 
students’ development of knowledge.  

Keywords: Mathematics teaching and learning, ICT in education, Open Educational Resources 
(OER), Math Videos on the Net 
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SAMMANFATTNING	  
I detta examensarbete definieras ett nytt begrepp – matteklipp på nätet. Med begreppet menas 
korta, undervisande videoklipp behandlande matematik som finns gratis tillgängliga på internet. 
Klippen syftar till att utgöra ett komplement till övrigt kursmaterial för ett specifikt moment av 
en specifik matematikkurs och är riktade till målgruppen elever studerande den senare. Inom 
ramen för arbetet har matteklipp på nätet skapats för gymnasieskolans kurser matematik 1b och 
1c.  

Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka om och i så fall hur matteklipp på nätet kan 
bidra till att stödja lärares arbete och elevers kunskapsutveckling i den nya gymnasieskolans (Gy 
2011) första matematikkurs. Undersökningen genomförs genom att matematiklärare testar 
utvalda matteklipp på nätet tillsammans med sina elever i kursen matematik 1b. Insamlade 
resultat analyseras och tolkas utifrån tidigare forskning om informations- och 
kommunikationsteknik, IKT, i undervisningen samt pedagogiska och didaktiska teorier.    

Studien visar att många elever anser att deras matematikkunskaper ökar som en effekt av att 
matteklippen inkluderas i undervisningen. När matteklippen används såväl i som utanför 
klassrummet anser flera elever att de får ut mer av undervisningen. De svagast presterande 
eleverna från miljöer med låg socioekonomisk status tycks dock inte kunna dra nytta av dessa 
positiva effekter. Dessutom indikerar studiens resultat att lärarens användning av matteklippen 
spelar en stor roll när det kommer till hur matteklipp på nätet kan stödja elevers 
kunskapsutveckling.  

Nyckelord: Pedagogik, matematikdidaktik, IKT i undervisningen, Öppna lärresurser (OER), 
matteklipp på nätet 
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1 INLEDNING	  
Under sommaren 2011 arbetade jag som lärare under veckolånga sommarkurser i matematik. I en 
förberedande kurs fick eleverna orientera sig i den nya gymnasieskolans (Gy 2011) kurs 
matematik 1c. Den begränsade tiden gjorde att både jag och eleverna kände av pressen med att 
hinna med allt som ingick i den förkortade kursplan vi hade att arbeta efter. Den här typen av 
press har jag även upplevt under sommarkurser i den gamla gymnasieskolans högre 
matematikkurser, men inte i samma utsträckning. Skillnaden är att eleverna nu ska bekanta sig 
med många nya moment och begrepp utan att kunskaperna från grundskolans matematik riktigt 
finns på plats.  

Lärare i gymnasiematematik uttrycker ofta en oro över att de inte på ett tillfredsställande sätt 
hinner gå igenom alla moment som ingår i kursen. Tidsbrist anges som orsak. Denna oro 
förstärks med den nya gymnasieskolans kurser i matematik. Hösten 2011 trädde nya läroplaner i 
kraft, för grundskolan såväl som för gymnasieskolan. Den första matematikkursen för 
gymnasieelever i årskurs ett innehåller mindre repetition av grundskolematematiken än tidigare 
samtidigt som nya moment och begrepp tillkommit. Till exempel har begreppen primtal, 
delbarhet och symmetrier tillkommit i den nya kursen matematik 1b och den nya ämnesplanen 
lägger också större vikt än tidigare på begrepp som definition, sats och bevis (Skolverket, 2011d, 
ss. 2-3). Tidigare svensk forskning har problematiserat svårigheterna många elever från 
gymnasieskolan har med att senare, som studenter, ta till sig universitetsmatematiken. 
Diskussionen handlar om de stora skillnaderna mellan gymnasie- och universitetsmatematiken. 
(Se till exempel Hemmi, 2006 och Stadler, 2009) Mot denna bakgrund kan man tänka sig att ett 
liknande kunskapsgap kan uppstå mellan grundskolan och gymnasiet som ytterligare spär på 
lärare och elevers stress inför ämnet.  

Flera röster hörs nu som tyder på att matematiklärare behöver stödjas i sitt undervisningsarbete. 
Skolverket har till exempel under 2011 fått i uppdrag av regeringen att utreda och ta fram ett 
förslag till en didaktisk kompetensutveckling av matematiklärare. Detta mot bakgrund av elevers 
allt sämre prestationer på kursprov på nationell nivå såväl som vid mätningar på internationell 
nivå samt insikten att det enda sättet att förbättra resultaten är att förbättra undervisningen 
(Skolverket, 2011e). Forskning visar dessutom att den enskilt främsta faktorn för effektivt lärande 
är läraren. Dennes förväntningar på eleverna, kunskaper om kursens innehåll och mål samt 
förmåga att följa elevernas kunskapsutveckling och anpassa undervisningen efter deras intressen 
ges som exempel på tillgångar som skapar effektivt lärande (Hattie, 2008, ss. 22-24). Vad kan mer 
göras för att underlätta lärares och elevers arbete med skolmatematiken i allmänhet och med den 
nya gymnasiematematiken i Gy 2011 i synnerhet? 

I min verksamhet som lärare har jag tidigare länkat korta videoklipp på YouTube1 till mina elever 
via mikrobloggen Twitter2 som behandlat de avsnitt vi gått igenom under dagen. På så sätt kunde 

                                                
 

1 YouTube startades 2005 och 2008 öppnades en svensk version av webbplatsen. På www.youtube.com 
kan vem som helst med ett konto lägga upp videoklipp om i princip vad som helst. Över 100 000 
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eleverna i lugn och ro repetera något av dagens innehåll, kanske höra nya förklaringar, spola och 
gå vidare om det var för lätt eller pausa och titta igen om det var för svårt. Detta inslag var 
uppskattat av eleverna samtidigt som vissa ofullkomligheter påträffades. Utbudet av 
högkvalitativa, gratis tillgängliga videoklipp var tyvärr begränsat och dessutom saknades en hel del 
av de nya avsnitt som kom med den nya gymnasiematematiken. Vissa elever efterfrågade även 
fler videoklipp på svenska då många av de klipp som länkats till var på engelska.  

Som en del av detta examensarbete produceras korta matematikfilmer som sedan finns fritt 
tillgängliga på YouTube samt på hemsidan www.matteklotter.se. Filmerna spelas in genom att 
använda en ritplatta, ett headset och ett program för inspelning av datorskärmen. Det 
matematiska innehållet i filmerna anpassas efter kurserna matematik 1b och 1c i Gy 2011. Dessa 
filmer har en genomsnittlig längd av ca 5 minuter varför ordet ”film” inte riktigt känns rätt då det 
för tankarna till betydligt längre sekvenser. Filmer på YouTube kallas för videoklipp vilket 
tillsammans med ämnet matematik inspirerat till det nya begreppet matteklipp på nätet. Begreppets 
definition förklaras mer i detalj under egen rubrik. Frågan är nu om matteklipp på nätet, anpassade 
för gymnasieskolan 2011, kan utgöra ett stöd för elevers kunskapsutveckling och lärares arbete 
med den nya gymnasiematematiken. För att vetenskapligt besvara frågan bör insamlande av 
empiriska data ske som sedan analyseras och tolkas utifrån pedagogiska och didaktiska teorier och 
tidigare forskning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen.   

2 BAKGRUND	  

2.1 MATEMATIKEN	  I	  GYMNASIESKOLAN	  2011	  
Hösten 2011 trädde nya läroplaner i kraft både för grundskolan, Lgr 11, och gymnasieskolan, Gy 
2011. Med detta kom en ny ämnesplan för matematikämnet som i mångt och mycket skiljer sig 
mot de äldre kursplanerna. I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av 
matematikämnet i Gy 2011 samt en innehållsmässig jämförelse mellan Gy 2011 och Gy 2000. 

Gymnasieskolans matematikkurser är i Gy 2011 uppdelade på fem nivåer. De tre första nivåerna 
har olika ”spår” som betecknas a, b respektive c. Således ska första matematikkursen vara 
matematik 1a, 1b eller 1c. Det är gymnasieprogrammet som avgör vilken kurs eleverna läser och 
en examen kan inte innehålla betyg i fler än en av ovanstående kurser. Spår a läses av alla elever 
på något av yrkesprogrammen, spår b ingår i ekonomi-, estetiska, humanistiska och 
samhällsprogrammet och spår c läses på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Ämnets syfte 
och mål är gemensamma för alla kurser. Exempelvis kan man under rubriken Ämnets syfte läsa att 
                                                                                                                                                   
 

videoklipp laddas dagligen upp och på Alexa rankades sidan i januari 2012 som den tredje mest populära i 
världen (Alexa, 2012). 
 
2 Twitter är en så kallad microblogg. Har man ett konto på Twitter kan man när som helst skriva ner sina 
tankar så att vem som helst, med eller utan konto, kan läsa dem. En begränsning är att man bara får 
använda 140 tecken per inlägg (ett inlägg kallas även en tweet). Twitter används ofta för att dela med sig av 
tips om sidor på internet genom att länka till webbsidor via ett twitterinlägg. Andra som läser en sådan 
tweet kan då komma direkt till webbplatsen genom att bara klicka på länken. 
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undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 
digitala medier och även andra verktyg som kan förkomma inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 
2011c, s. 90) Målen är formulerade som sju olika förmågor varav en av dem är att undervisningen 
”ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att /…/ kommunicera matematiska 
tankegångar muntligt, skriftligt och i handling” (Skolverket, 2011c, ss. 90-91). Den första kursen 
ska bygga på de kunskaper som ges i grundskolan och ska behandla grundläggande kunskaper i 
ämnet (Skolverket, 2011c, s. 91). Varje specifik kurs presenteras med centralt innehåll som kursen 
ska behandla samt kunskapskrav som relaterar till de gemensamma förmågorna. 

I Skolverkets Kommentarer till gymnasiets ämnesplan i matematik tydliggörs ämnesplanens struktur 
(Skolverket, 2011a). Där finner man att ämnets syfte ska vara det som undervisningen kan 
möjliggöra för eleverna medan målen, formulerade som sju förmågor i punktform, är det som 
läraren ska betygsätta. Det centrala innehållet är mer konkret och berättar vad varje kurs ska 
behandla för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågorna. Kunskapskraven är nära 
sammankopplade med målen och beskriver olika nivåer på eller kvaliteter av förmågorna 
(Skolverket, 2011a, ss. 4-5). Kunskapskrav finns för betygen E, C och A medan betygen D eller B 
ska sättas om eleven uppfyller alla kunskapskraven för betyget E respektive C och även till 
övervägande del för betyget C respektive A. Betyget A är det högsta och betyget E är det lägsta 
betyg där eleven dock uppnår godkänt. Betyget F ska sättas om eleven underkänns i kursen. 
(Skolverket, 2011c) 

2.1.1 EN	  JÄMFÖRELSE	  MELLAN	  GY	  2011	  OCH	  GY	  2000	  
Den nya gymnasiematematiken innebär större skillnader än att gamla kurser har fått nya namn 
och gamla betyg har fått nya bokstäver. Detta blir särskilt tydligt i den jämförelse som Skolverket 
gjort mellan matematikämnets innehåll i Gy 2011 och Gy 2000. I dokumentet Matematik: Det 
centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 står att läsa vad som 
innehållsmässigt har flyttats från en gammal kurs till en ny. Det är genomgående så att innehåll 
har flyttats från en senare kurs till en tidigare. Exempelvis har sannolikhetsteorin, linjära olikheter 
och funktionsbegreppet flyttats från den gamla kursen matematik B till de nya kurserna 
matematik 1b och 1c. I dokumentet redovisas även vad som inte alls tidigare har varit med i 
gymnasiematematiken samt det som har utgått. För matematik 1b är det bara en punkt som 
utgått3 medan flera nya saker kommit in. Exempel på nytt stoff för elever som läser matematik 1b 
är symmetrier och begreppen primtal och delbarhet. (Skolverket, 2011d) 

Vi ser alltså att det inte bara är så att innehåll har flyttats från en kurs till en annan, utan att även 
helt nytt innehåll har äntrat gymnasieskolans matematik. Samtidigt är det förhållandevis lite som 
helt har utgått. Detta gäller inte bara matematik 1b utan även de andra spåren och samtliga nivåer.  

 	  

                                                
 

3 Det som utgått är att ”kunna planera och genomföra en statistisk undersökning och i detta sammanhang 
kunna diskutera olika fel samt värdera resultatet.” (Skolverket, Matematik: Det centrala innehållet i 
kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000, 2011d, s. 3)  



Teknik och lärande, examensarbete UMK900   2012-04-19 
Magdalena Östlund  Sida 9 av 68 
 
 

2.2 	  MATTEKLIPP	  PÅ	  NÄTET	  
Matteklipp på nätet ska innebära korta videoklipp behandlande ämnet matematik som ska finnas 
fritt tillgängliga på internet. Klippen ska syfta till att utgöra ett komplement till övrigt kursmaterial 
för ett specifikt moment av en specifik matematikkurs och vara riktade till målgruppen elever 
studerande den senare. Fler filmer än de som läggs upp på www.matteklotter.se ska kunna 
innefattas i begreppet.  

2.2.1 ÖPPNA	  LÄRRESURSER	  ELLER	  OER	  
Kan matteklipp på nätet utgöra så kallade öppna lärresurser, på engelska Open Educational Resources 
eller OER? Begreppet kan definieras som ett ”’digitaliserat material som tillhandahålls 
kostnadsfritt och öppet för lärare, studerande och självstuderande att använda och återanvända 
vid undervisning, studier och forskning.’” (KK-stiftelsen, 2007, s. 24) Det kan handla om 
studiematerial till hela kurser eller material i mindre portioner, så kallade lärobjekt. Så, 
matteklippen var och ett för sig kan eventuellt ses som exempel på lärobjekt och när de sedan 
görs fritt tillgängliga på internet kan de i så fall utgöra exempel på OER. Enligt KK-stiftelsens 
rapport 2007 var de flesta OER engelskspråkiga även om initiativ då började tas även i icke 
engelskspråkiga länder. Rapporten presenterar olika definitioner för begreppen ”öppen” (open), 
”undervisning” (education) och ”resurser” (resources) i samband med OER på sätt som nedan 
sammanfattas. 

Den högsta graden av öppenhet innebär kortfattat att resurser ska vara kostnadsfria och fritt 
tillgängliga. Detta kan väldigt strikt tolkas som att det inte ska krävas ett konto för inloggning på 
en hemsida för att få åtkomst till resursen. Dessutom ska det vara fritt att kopiera och ändra 
innehållet i resursen samt att ge ut ändrade kopior (KK-stiftelsen, 2007, s. 28). Verk som läggs 
upp på YouTube uppfyller dessa strikta krav på öppenhet genom sidans användarvillkor 
(YouTube, 2011).  

Betydelsen av att resurserna ska vara undervisande (educational) behöver också beskrivas. 
Rapporten ger som exempel på OER sådana resurser som används för undervisning och 
inlärning. Detta kan ske i både formella och informella inlärningssituationer (KK-stiftelsen, 2007, 
s. 29). Enligt denna definition skulle matteklipp på nätet utgöra en lärresurs endast om det 
faktiskt används i inlärningssyfte, vilket förstås kan vara svårt att riktigt veta. För att ta reda på 
om så är fallet måste man undersöka vilka som tittar på videoklippen och i vilket syfte. Med 
YouTubes analysverktyg kan man endast få information om antal visningar av specifika 
videoklipp. Det är inte möjligt att veta vilka som har sett klippen och det är omöjligt att säga 
någonting om tillförlitligheten av analysresultaten från YouTube. Inom denna studie har en 
testgrupp av lärare använt matteklipp på nätet i matematikundervisningen och deras elever har 
således mer eller mindre tvingats att titta på klippen i inlärningssyfte.  

Ordet resurs betyder enligt Nationalencyklopedin ”tillgång som är känd och åtkomlig för viss 
verksamhet, i vid bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av ett visst mål” 
(Nationalencyklopedin). Även KK-stiftelsens rapport använder ordbokens definition, men lägger 
till att man i samband med OER bör använda ordet tillsammans med begreppet öppen. 
Betydelsen av en öppen resurs kan då vara ”resurser som producerar tjänster som alla kan 
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använda, utan att användbarheten minskar för andra.” (KK-stiftelsen, 2007, s. 30) Om matteklipp 
kan utgöra en resurs i betydelsen att underlätta uppnående av ett visst mål är någonting som det 
här examensarbetet ämnar undersöka. Rapporten från KK-stiftelsen efterlyser generellt mer 
forskning om OER-rörelsen och då specifikt utvärderingar av enskilda projekt (KK-stiftelsen, 
2007, s. 106).  

2.2.2 EXEMPEL	  PÅ	  BEFINTLIGA	  MATTEKLIPP	  PÅ	  NÄTET	  
• Khan academys videoklipp på www.khanacademy.org (engelska) 
• Mikael Bondestams videoklipp på www.youtube.com/user/MikaelBondestam 
• Matteboken har några videoklipp på www.matteboken.se 
• Läraren Daniel Barkers videoklipp på www.danielbarker.se  
• Matteklotters videoklipp på www.matteklotter.se 

3 SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	  
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och tolka om och i så fall hur matteklipp på 
nätet kan bidra till att stödja lärares arbete och elevers kunskapsutveckling i den nya 
gymnasieskolans (Gy 2011) första matematikkurs.  

Arbetet fokuserar på följande frågeställningar: 

1. Hur använder lärare och elever ett urval av matteklipp på nätet i gymnasieskolans kurs 
matematik 1b? 

2. På vilket sätt anser lärare och elever att undervisningen och lärandet påverkas av 
användningen av dessa matteklipp på nätet? 

3. Baserat på undersökningen – vilka aspekter finns det att ta hänsyn till rörande innehåll 
och form vid utveckling av matteklipp på nätet? 

4 TIDIGARE	  FORSKNING	  
Här presenteras ett urval av den forskning som bedrivits på områdena IKT i undervisningen och 
mer specifikt om användandet av YouTube-klipp i undervisningen. 

4.1 IKT	  OCH	  UNDERVISNING	  
IKT står för informations- och kommunikationsteknik och kombinerar IT med 
kommunikationen mellan människor. (Se till exempel Riis, Pedersen, Bengtsson, Fahlén, Nissen, 
& Samuelsson, 2000, s. 17) 

Jens Pedersen skriver ett kapitel om teknik och utveckling i boken IT i skolan mellan vision och 
praktik – en forskningsöversikt (Riis, Pedersen, Bengtsson, Fahlén, Nissen, & Samuelsson, 2000). 
Här beskriver han då existerande föreställningar om att ny teknik skulle kunna skapa sociala 
framsteg och hur det även gällde IKT som förväntades lösa alla skolans problem. Författaren 
menar dock att skolans problem inte har någon självklar lösning och att undervisningen är en 
konst och inte en vetenskap. ”Vi bör därför vara försiktiga så att det stora intresset för IKT som 
tekniskt fenomen inte får oss att tro att det finns en ensidig teknisk-vetenskaplig lösning på 
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pedagogikens problem.” (Pedersen, 2000, s. 31) Pedersen fortsätter att synliggöra problemen som 
dator- och IT-användningen i skolan för med sig och menar att den teknik som använts i skolan 
inte varit anpassad för den. Skolan har ofta blivit tvungen att anpassa sig till en teknik istället för 
att tekniska lösningar har anpassats till skolan och därför menar författaren att lärare och 
skolpolitiker måste ställa krav på teknikens utformning (Pedersen, 2000, s. 34). 

Pedersen framhåller också det faktum att man kan hitta stöd för användandet av teknik i skolan i 
flera, ganska skilda, pedagogiska teorier. Till exempel anser konstruktivister att användandet av 
datorer är bra för individualiserat lärande och ”eget arbete” medan anhängare av det 
sociokulturella perspektivet menar att användandet kan främja den sociala interaktionen. Således 
menar författaren att man inte bör grunda sig på tekniken för att argumentera för någon speciell 
pedagogisk metod, utan istället stödja sig på erfarenheter och kunskaper som redan finns att 
hämta till exempel i ämnet pedagogik.    

Carlgren (1999) skriver från ett sociokulturellt perspektiv om lärandet som situerat. Hon kritiserar 
den ofta förekommande uppdelningen mellan innehåll, metod och resultat. Som exempel ger hon 
lärarutbildningen där man lär sig undervisningsmetoder i metodiken, innehåll i ämnesstudier och 
inlärningsprocessen i pedagogiken. Att se lärandet som situerat innebär att det ses som någonting 
som sker mellan individer och i samspel med omgivningen. Detta innebär, menar Carlgren, ”att 
metoder för lärande inte kan skiljas från lärandet” (Carlgren, 1999, s. 12)  Sett från detta 
perspektiv menar hon att frukten av en jakt på en allmängiltig pedagogisk metod som ska kunna 
fungera för alla former av lärande blir av tveksamt värde. ”I stället torde en variation av metoder 
och aktivitetskulturer vara att föredra eftersom det skulle möjliggöra olika slags lärande” 
(Carlgren, 1999, s. 12). 

Pedersen menar att Carlgrens synpunkter är nyttiga för debatten om teknik i skolan. Utifrån 
Carlgrens perspektiv blir frågan om undervisningsmetod, med eller utan IKT, åter en fråga 
grundad i pedagogiken och man kan undvika de fällor som en övertro på tekniken i skolan kan 
innebära. Pedersen avslutar med följande ord: ”Att organisera undervisning är ett mycket 
komplext problem och hur detta bäst låter sig göras finns det inte någon enkel formel för.” 
(Pedersen, 2000, s. 38) 

Ulla Riis med flera genomförde i slutet på 90-talet en undersökning av effekterna av IKT på 
skolan och undervisning (Riis, Nissen, & Samuelsson, 2000). Det som kommer fram är bland 
annat att lärare anser sig få otillräcklig utbildning i hur de, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, ska 
inkludera till exempel datorer i undervisningen. I stället har den utbildning de fått behandlat själva 
användandet av programmen och tekniken. Speciellt lärare i matematik och de naturorienterande 
ämnena menar att de har dåliga kunskaper gällande användandet av datorer i undervisningen. 
Detta trots att de i övrigt anser sig ha goda kunskaper i dator/IT-användning (Riis, Nissen, & 
Samuelsson, 2000, s. 73).  

Lärarna framhöll dock flera goda effekter av IT och datoranvändning på inlärningen. Exempel på 
sådana var såväl mer enskilt arbete som att lära genom diskussion samt möjligheten till fler 
kontakter utanför skolan och att lärandet sammankopplades mer med vardagen. Nackdelarna 
som framhölls hade med svaga elever att göra och hur de ansågs behöva mer styrning av läraren 
(Riis, Nissen, & Samuelsson, 2000, s. 74).  
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Enligt en fallstudie 1998 kunde man inte se att elever lärde sig varken mer eller på en djupare nivå 
som en effekt av IKT i undervisningen. Däremot anser lärarna att deras egen roll förändrats från 
mer auktoritär till mer handledande, men detta kan inte direkt knytas till IKT. Dock kan IKT ses 
som en inkörsport till nya arbetssätt, till exempel genom möjligheten till mer individuell 
undervisning. (Riis, Nissen, & Samuelsson, 2000, ss. 78-80) Sammanfattningsvis visar rapporten 
att IKT, under slutet av 1990-talet, inte har varit avgörande för förändringar inom områdena 
inlärning, lärar- och elevroll, arbetsorganisation eller arbetssätt. Exempel på faktorer som i stället 
har varit betydelsefullt för utvecklingen är kunskapssyn och lärar- och elevroll i läroplanerna, 
arbetstidsavtalet från 1995, bildandet av arbetslag, spridningen av IKT och dess användning 
utanför skolan och ungdomars erfarenheter av IKT och deras förväntningar på skolan (Riis, 
Nissen, & Samuelsson, 2000, s. 81). 

En nyare studie på området visar att IKT i undervisningen kan ha positiv inverkan på elevers 
kunskapsutveckling. Författarna till artikeln Formalized informal learning – ICT and Learning for the 
21st Century (Tweddell Levinsen & Holm Sørensen, 2011) har sett positiva effekter såsom att 
elever kan fokusera under längre tidsperioder och att de utmanas och faktiskt lär sig utöver 
uppsatta lärmål. De påpekar dock att de positiva effekterna inte automatiskt uppkommer genom 
kombinationen av pedagogik och IKT. Även om dagens elever växt upp med digital teknik och 
inte sällan äger en digital kompetens som överstiger lärarnas, vet eleverna inte hur, eller till vad, 
de effektivt kan använda denna kompetens i skolan. Därför menar författarna att lärare och 
elever måste lära sig av varandra. En traditionell, lärarecentrerad undervisningsmetod med inslag 
av IKT visar inte på några positiva effekter menar de. Lärarna måste istället designa 
undervisningen så att eleverna ges möjlighet att använda och utveckla sina informellt förvärvade 
teknikkunskaper och strategier för att arbeta med formella skoluppgifter. Författarna menar 
också att detta förutsätter en användning av IKT-verktyg (till exempel datorprogram) med 
särskilda egenskaper. ”In short, what these applications invite is the continuing arrangement and 
re-arrangement of materiality in terms of digital representations, while the user or users negotiate 
and re-negotiate meaning in terms of inner or shared dialogues.” (Tweddell Levinsen & Holm 
Sørensen, 2011, s. 24) 

Det har talats om en digital klyfta mellan individer och sociala grupper när det kommer till 
grundläggande datorkunskaper och tillgång till dator och internet. En satsning på 1:1 – det vill 
säga en dator per elev och lärare i skolan – är, enligt en rapport från OECD, ett incitament för att 
minska den klyftan (Valiente, 2010). Rapporten visar att satsningen på 1:1 leder till att överbrygga 
klyftan när det kommer till att göra tekniken tillgänglig för fler samtidigt som man varnar för en  
andra digital klyfta. Man menar att nya resultat visar att medan elever med högt kulturellt kapital4 
tycks tillgodogöra sig fördelarna med IKT i undervisningen gör andra elever inte det. I rapporten 

                                                
 

4  Kapitalbegreppet härstammar från Bourdieus teorier. Kulturellt kapital är en stor undergrupp till 
begreppet symboliskt kapital som är förvärvade tillgångar som bygger på erkännande och tro. Ett högt 
kulturellt kapital kan innefatta förtrogenhet med finkulturen men också innebära vanor och attityder som 
kan vara fördelaktiga i skolan. Elever från privilegierade familjer kan ärva ett högt kulturellt kapital. 
(Broady, 1998) 
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påpekas dock att det krävs mer forskning för att reda ut vad som ligger till grund för denna nya 
klyfta. (Valiente, 2010, s. 14)  

4.2 YOUTUBE	  I	  UNDERVISNINGEN	  
Jones och Cuthrell (2011) har i en artikel tittat på potentiella sätt att använda YouTube i 
undervisningen och utmaningar som kommer med detta. De kommer fram till att YouTube kan 
användas direkt som en del i undervisningen till exempel för att introducera nya begrepp eller för 
att sammanfatta de viktiga delarna i en lektion. Författarna menar att de flesta lärare använder 
videoklipp för att fånga elevers uppmärksamhet eller som en del av klassrumsundervisningen. 
Klippen kan även brukas utan att de faktiskt visas i klassrummet. Lärare kan inspireras av dem 
eller använda dem för att kontrollera den egna förståelsen. Eftersom videoklippen kan spelas upp 
ett obegränsat antal gånger är det lätt för läraren att fräscha upp sin förståelse för idén om det 
skulle behövas. Författarna betonar även att webbplatsen är ett socialt nätverk, i och med att 
användare kan lägga upp egna verk och lämna kommentarer på varandras videoklipp (Jones & 
Cuthrell, 2011, s. 76) och med det kommer vissa nackdelar. YouTube, menar de, är inte bara en 
skattkista för bra undervisningsmaterial utan även en sopptipp av olämpligt skräp och det är inte 
alltid lätt att veta vad som är olämpligt och vad som kan vara användbart innan man faktiskt tittat 
på klippet. Således är det viktigt att lärare kritiskt grankar materialet innan det används (Jones & 
Cuthrell, 2011). 

En annan artikel behandlar hur andra än rent undervisande videoklipp på YouTube ändå kan 
användas i matematikundervisningen. I This Rock ’n’ Roll Video Teaches Math (Niess & Walker, 
2009) tar man upp hur korta filmsnuttar från vanliga spelfilmer kan användas. Man kan analysera 
ett felaktigt matematiskt resonerande i en film eller titta på hur en sten fastsittande i ett cykelhjul 
rör sig. Den senare kan plottas i en graf och elever kan lära sig olika grafer som representerar 
olika rörelser. Författarna betonar betydelsen av att låta eleverna diskutera och analysera 
videoklippen:  

Analysis is at the heart of reasoning in mathematics. Students need experiences that guide 
them as they learn to reason mathematically. They need opportunities to make conjectures 
based on their analyses and to communicate the thinking that directs them toward these 
conjectures. Engaging students in analysis of events in video clips is one way of providing 
these important experiences. Integrating digital videos with other media, such as Geometer’s 
Sketchpad, spreadsheets, calculators, and virtual manipulatives, affords students many 
opportunities to create, use, and make sense of multiple representations of mathematical 
ideas. (Niess & Walker, 2009, s. 36) 
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5 TEORI	  

5.1 DESIGNTEORI	  OCH	  MULTIMODALT	  PERSPEKTIV	  PÅ	  LÄRANDE	  
Här kommer ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande att presenteras utifrån 
Selander och Kress bok Design för lärande: ett multimodalt perspektiv (2010). Författarna till boken 
menar att detta perspektiv kan komplettera och kanske också utmana tidigare teorier om lärande  
(Selander & Kress, 2010, s. 12). Exempel på tidigare perspektiv är konstruktivismen där Piagets 
teorier lyfts fram som viktiga och det sociokulturella perspektivet på lärande med Vygotskij som 
upphovsman. 

Enligt författarna är en utgångspunkt för teorin att man ser människan som en teckenskapande 
varelse och lärande som en teckenskapande aktivitet vars grund ligger i didaktisk design och 
multimodalitet. Design handlar om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny 
produkt och interaktiv design innebär att producent och användare samarbetar i skapandet. 
Didaktisk design menar man är en interaktiv sådan som innefattar design för och design i lärande. 
Design för lärande innebär att skapa förutsättningar för lärande. Här kan man se ”läraren som en 
>>designer<< av undervisningen genom sin planering, sitt sätt att arrangera lektionerna, 
använda klassrummet och föreslå olika resurser, och genom de sätt på vilket han eller hon 
utvärderar arbetet.” (Selander & Kress, 2010, s. 24) Design i lärande handlar om personen som 
lär sig och hur denna ständigt transformerar information i egna meningsskapande processer.  

”Meningsskapande, liksom lärande, kan förstås som en kreativ handling där man omskapar (eng. re-
design) redan befintliga representationer.” (Selander & Kress, 2010, s. 33) Skillnaden mellan 
meningsskapande representationer vid två olika tidpunkter är det som enligt författarna kan 
förstås som lärande. När vi iakttar dessa skillnader ser vi tecken på lärande och lärprocessen är 
möjlig att följa. Författarna betonar just att lärandet är en process där man i sekvenser utökar sin 
förmåga att delta i olika sammanhang och hur man efter hand också kan bidra till sammanhanget.  

Med multimodalitet menar man de resurser som finns tillhands för att tolka världen och skapa 
mening. När vi kommunicerar har vi tillgång till många olika teckenvärldar, modes på engelska. 
Utöver det talade ordet har vi idag till exempel tillgång till bilder, filmer och musik och med dessa 
till vårt förfogande uppkommer nya ”möjligheter och svårigheter för en verbalspråklig och 
skriftbaserad skoltradition.” (Selander & Kress, 2010, s. 29)  

Det skrivna ordet har enligt författarna haft stor betydelse och läroboken som lärresurs kan ses 
som ett exempel. Författarna tror dock att den digitala boken kommer att få en högre ställning i 
framtiden och att den snarare kommer att kompletteras med tryckt material. Man menar att 
digitala och nätuppkopplade medier har fördelar som till exempel möjligheterna till 
kommunikation med andra, tillgång till en stor mängd information, samt att användaren själv kan 
bli producent av exempelvis skriven och talad text, musik och filmer. Den gamla synen på lärande 
ersätts successivt ”av en syn på lärande som en förmåga att kritiskt granska, bearbeta och 
sammanställa texter och bilder, och som en förmåga att producera meningsfull information. 
Teckenskapande i vid mening blir med andra ord en viktig aspekt av lärandet och 
kunskapsbedömningen.” (Selander & Kress, 2010, ss. 60-61) 
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Med digitala resurser som läsplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner möjliggörs mobilt 
lärande. Lärare kan lägga upp kursmaterial, planeringar och övningar eller länka till intressant 
material som de lärande sedan kan ta del av. De lärande kan också kommunicera med varandra 
eller ges möjlighet att interagera med upplagt material. Med ett designteoretiskt, multimodalt 
perspektiv menar författarna att lärandet kopplar till både lärmiljö och lärresurser. ”En 
kontextuell förståelse av lärande intresserar sig för villkoren för lärandet, som inbegriper platsen 
där lärandet sker, de sociala relationerna mellan de inblandade parterna, vilka resurser som är 
tillgängliga och vilka handlingsutrymmen som erbjuds.” (Selander & Kress, 2010, s. 66) 

Författarna pekar på flera faktorer att ta hänsyn till vid design för lärande. Dessa innefattar 
sedvänjor och regler, formulerade syften och målsättningar samt tillgängliga resurser. Samtliga 
påverkar på vilket sätt man kan arbeta, vad man kan arbeta med och på vilka olika sätt de lärande 
kan visa sin förståelse. Ny teknik blir således betydelsefull för kommunikation och lärande då det 
kan innebära såväl ett verktyg för att skapa möjligheter för lärande som nya sätt för den lärande 
att visa sin förståelse. Författarna menar att ovan nämnda faktorer utgör själva spelplanen för till 
exempel en lektion i ett klassrum. Iscensättandet av aktiviteten innebär då ytterligare en faktor 
som handlar om hur spelet genomförs. (Selander & Kress, 2010, ss. 69-70) 

Design i lärande fokuserar som tidigare nämnts på vilka teckenvärldar som en person använder 
sig av vid skapandet av representationer vid olika tillfällen. Skillnader mellan dessa 
representationer utgör tecken på lärande. De sätt som individen väljer att representera sin 
förståelse på visar i vilken utsträckning denna har förstått någonting och hur väl utvecklad 
förmågan är att använda aktuella teckenvärldar. Författarna menar att förmågan ”att variera sin 
framställning visar såväl bredden som djupet i de kunskaper som en individ kan artikulera i en 
viss situation.” (Selander & Kress, 2010, s. 99) 

Lärandet är enligt författarna en kommunikativ aktivitet som utgår från iscensättningen av en 
kommunikativ situation som nämndes ovan som en faktor för design för lärande. Det som 
förmedlas ska sedan uppmärksammas, tolkas och transformeras av den lärande individen. Utifrån 
ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv intresserar man sig för vad som fångar 
uppmärksamheten och vilka resurser som används för att tolka, bearbeta, analysera och gestalta 
en ny representation. Utifrån sina egna intressen ser till exempel användaren vissa saker som 
centrala, medan förmedlaren kanske hade andra avsikter. Man lär sig enligt författarna genom att 
försöka se mönster, genom att jämföra nytt med gammalt och genom imitation, ”Det man har 
lärt sig uttrycker man sedan på olika vis, till exempel genom att använda nya begrepp och 
metaforer eller att utföra nya handlingar.” (Selander & Kress, 2010, s. 106) 

Med navigerande principer menar författarna de val av resurser och de multimodala, teckenskapande 
aktiviteter som den lärande tar till för att bearbeta ny information. Genom att förstå de 
navigerande principerna kan läraren forma nästa steg så att eleven kan röra sig mot målet med 
undervisningen. ”Det handlar således inte om att till varje pris acceptera elevernas 
teckenskapande aktiviteter, utan att inse hur olika teckenvärdar kan nyttjas, så att elevernas 
förståelse kan bli djupare och relateras till existerande kunskaper i fältet” (Selander & Kress, 2010, 
s. 137). Det blir alltså lärarens uppgift och ansvar att förstå de tecken på lärande som en elev visar 
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och relatera dennes förståelse till andra, kanske mer användbara och givande navigerande 
principer för att närma sig målet med undervisningen.  

5.2 VISIBLE	  LEARNING	  OCH	  ANSVAR	  FÖR	  LÄRANDE	  
Låt oss ta en närmare titt på John Hatties sammanfattning av över 800 metaanalyser av påverkan 
på skolelevers prestationer. I boken Visible learning (Hattie, 2008) presenterar författaren, utifrån 
dessa analyser, vad som faktiskt fungerar för att förbättra elevers inlärning i skolan.  Det som blir 
mest tydligt är hur lärarnas insatser gör skillnad vilket till exempel synliggörs i Hatties 
sammanfattande sex vägledande punkter mot excellent undervisning:   

1. Teachers are among the most powerful influences in learning. 
2. Teachers need to be directive, influential, caring, and actively engaged in the passion of 

teaching and learning. 
3. Teachers need to be aware of what each and every student is thinking and knowing, to 

construct meaning and meaningful experiences in light of this knowledge, and have 
proficient knowledge and understanding of their content to provide meaningful and 
appropriate feedback such that each student moves progressively through the curriculum 
levels. 

4. Teachers need to know the learning intentions and success criteria for their lessons, know how 
well they are attaining these criteria for all students, and know where to go next in light of the 
gap between students’ current knowledge and understanding and the success criteria of: 
“Where are you going?”, “How are you going?” and “Where to next?”. 

5. Teachers need to move from the single idea to the multiple ideas, and to relate and then 
extend these ideas such that learners construct and reconstruct knowledge and ideas. It is 
not the knowledge or ideas, but the learner’s construction of this knowledge and these 
ideas that are critical. 

6. School leaders and teachers need to create school, staffroom, and classroom environments 
where error is welcomed as a learning opportunity, where discarding incorrect knowledge 
and understandings is welcomed, and where participants can feel safe to learn, re-learn, and 
explore knowledge and understanding. (Hattie, 2008, ss. 238-239) 

Det handlar om att göra undervisningen synlig för eleverna och inlärningen synlig för läraren. 
Hattie bygger i boken upp och försvarar en modell för framgångsrik undervisning och inlärning 
som han kallar visible teaching – visible learning: “When teachers SEE learning through the eyes of 
the students and when students SEE themselves as their own teacher” (Hattie, 2008, s. 238). 
Författaren kommer fram till att det som fungerar bäst för eleverna liknar det som fungerar bäst 
för lärarna. Detta innefattar att sätta utmanande mål, vara tydlig med vad som menas med 
framgång och en uppmärksamhet på en konceptuell förståelse för vad elever och lärare vet och 
förstår (Hattie, 2008, s. 38). 

Vi kunde i avsnitt 4.1 se hur lärare i slutet på 1990-talet framhöll möjligheten till mer ”eget 
arbete” som en positiv effekt av IKT i undervisningen. Hattie menar dock att detta arbetssätt, 
som motiveras av ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande, inte är särskilt fruktsamt (Hattie, 
2008, s. 244). De metoder som fungerar bäst är de där läraren är aktiv och i stor utsträckning styr 
eleverna menar författaren (Hattie, 2008, s. 243). Exempel som ges på arbetssätt som har större 
effekt på elevernas prestationer är ömsesidig inlärning, feedback och genomgångar (direct 
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instruction). Dessa ställs mot arbetssätt och faktorer som generellt har mindre effekt på lärandet 
såsom webb-baserat lärande, mindre klasser, individuell instruktion och problembaserat lärande. 
Gemensamt för dessa senare faktorer är att läraren här intar en mindre aktiv och mer 
handledande roll, något som vi tidigare såg förespråkades i slutet av 1990-talet (se avsnitt 4.1).   

Hattie varnar dock för att se för mycket till specifika metoder som recept för framgång. Till 
exempel kritiserar han genomgångar som metod och menar att dessa oftast är riktade till 
medelpresterande elever eller något högre, medan undervisningstakten baseras på feedback från 
de svagaste eleverna och slutligen får alla elever lida. Aktiv undervisning handlar om att börja 
bakifrån. Vad vill man att resultatet av undervisningen ska vara? Först efter att ha besvarat denna 
fråga kan läraren välja lämpligt material och lämplig metod. (Hattie, 2008, s. 245) 

Även Åse Hansson kritiserar lärarens roll som handledare. I avhandlingen Ansvar för 
matematiklärande (Hansson, 2011) undersöks matematikundervisningens betydelse för elevers 
utveckling av kunskaper i matematik. Mot en teoretisk bakgrund, bland annat utifrån Hatties 
resultat ovan, har Hansson byggt en undervisningsmodell efter antagandet att elevers möjligheter 
att lära sig matematik påverkas av om ansvaret för lärprocessen i huvudsak läggs på eleven eller 
läraren. Enskilt arbete i klassrummet där läraren går runt och hjälper de elever som ber om det 
kan ses som ett undervisningsexempel där ansvaret ligger hos eleverna. Om ansvaret däremot 
ligger på läraren så leder denne verksamheten genom att undervisa och motivera eleverna samt att 
erbjuda strukturerade aktiviteter (Hansson, 2011, s. 13).  

Resultaten i avhandlingen visar att ett aktivt läraransvar har positiv inverkan på elevers 
kunskapsutveckling. Effekten är än större i klasser med stor andel elever med låg socioekonomisk 
status eller bristande språkkunskaper. Trots detta visar resultaten också att undervisning där 
läraren tar ett stort ansvar för lärprocessen faktiskt är mer ovanlig i dessa klasser än i 
socioekonomiskt starkare miljöer. (Hansson, 2011, s. 100) 

Varför har då ansvaret hamnat hos eleverna? Varför sågs mer ”eget arbete” som någonting 
positivt under slutet av 1990-talet? Carlgren et al menar i en artikel att en förskjutning har skett 
som flyttat fokus från läraren och dess undervisning till eleven och dess inlärning (Carlgren, 
Klette, Myrdahl, Schnack, & Simola, 2006). Artikeln visar att undervisning i helklass 
(katederundervisning) och grupparbeten får ge vika för eget arbete från 1990-talets mitt. Eget 
arbete, att eleverna får instruktioner om vad som ska göras av läraren, men att eleverna själva 
bestämmer hur och när vad ska göras, började enligt författarna användas av lärare redan på 
1980-talet för att lösa två problem. Det ena att alla elever inte arbetar lika fort och det andra att 
läraren inte skulle behöva övervaka eleverna hela tiden utan i stället finnas tillhands för dem som 
behöver, och ber om, hjälp. Genom eget arbete kunde eleverna själva bygga upp en plan för 
exempelvis en tvåveckorsperiod för att sedan utvärdera planen och genomförandet. Det blev 
elevens ansvar. Författarna beskriver hur arbetssättet blev populärt och mer använt under 90-
talet, vilket hade att göra med införandet av den nya läroplanen 1994. Arbetssättet passade väl för 
den nya målstyrda skolan och i läroplanen från 1994 framgår att eleven ska ta ansvar för sitt eget 
lärande och utveckla förmågan att utvärdera sina egna resultat.    
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5.3 BETYDELSEN	  AV	  DET	  MATEMATISKA	  SPRÅKET	  I	  UNDERVISNINGEN	  
I en artikel kommenterar Wiggo Kilborn ett examensarbete om kommunikationens betydelse i 
matematikundervisningen (Kilborn, 2007). Utifrån examensarbetet ifrågasätter han huruvida 
eleverna faktiskt ges möjlighet att utvecklas i den riktning som kursplanen från Lpo 94 
föreskriver: 

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

- inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
(Skolverket, 2000, s. 1) 

Denna kursplan gäller fortfarande under pågående läsår (2011/12) för elever i årskurs nio. Utöver 
dessa citat kan det även vara intressant att titta på vad som nämns om det matematiska språket i 
den nya kursplanen för grundskolan, från Lgr 11, och ämnesplanen för gymnasiet, från Gy 2011. 
Endast de punkter som kan kopplas till matematiskt språk tas upp nedan, vilket förklarar den till 
synes mystiska numreringen av förmågorna i Gy 2011.  

Lgr 11: 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformler för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  
(Skolverket, 2011b, s. 63) 

Gy 2011:  
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 
begreppen.  

5. följa,  föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.  

(Skolverket, 2011c, ss. 90-91)  

De nämnda förmågorna skiljer sig ganska lite åt mellan Lgr 11 och Gy 2011. Däremot kan vi se 
en uppstramning av språkets användande jämfört med Lpo 94. Detta eftersom att man i de nya 
ämnesplanerna även poängterar vikten av att eleverna ska använda och se samband mellan olika 
matematiska begrepp. Examensarbetet som Kilborn kommenterar visar att successiva 
uppstramningar skett även vid jämförelse med tidigare läroplaner. Dock, menar han, kan man 
inte se att detta speglar den faktiska användningen av det matematiska språket i skolan. Det är 
snarare så att andelen kommunikation mellan lärare och elever som handlar om matematik har 
minskat över tiden.   
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Kilborn menar att ett vardagligt språk fungerar dåligt om man ska lära sig att kommunicera 
matematik. Därför måste man, redan från förskolan, hjälpa eleverna att successivt utveckla ett 
funktionellt matematiskt språk vilket också enligt författaren är en förutsättning för att eleverna 
ska kunna tillägna sig senare matematikundervisning. Författaren har tagit del av forskning som 
visar att lärare idag ofta använder ett vardagligt eller slarvigt matematiskt språk i undervisningen 
och det examensarbete som han kommenterar visar att elever inte heller ges chansen att använda 
ett matematiskt korrekt språk. Han menar ”att detta är en viktig förklaring till de stora problem vi 
idag ser på gymnasieskolans Akurs, liksom bland många lärarstuderande” (Kilborn, 2007, s. 4). 
Eleverna har alltså, i författarens mening, inte fått chansen att lära sig det funktionella språk som 
möjliggör en djupare förståelse för ämnet i gymnasiet.  

Artikelns författare har bland annat tagit del av Madeleine Löwings forskning. Precis som 
Kilborn pekar hon på vikten av att eleverna successivt utvecklar ett matematiskt gångbart språk. 
Hon menar att detta är en förutsättning för att ska kunna fördjupa sina matematikkunskaper och 
bygga upp verktyg för problemlösning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan (Löwing, 
2006, s. 143). Det krävs då att den matematiska språkutvecklingen utgör en röd tråd genom hela 
grundskolan eftersom det inte hjälper om ”läraren uttrycker sig matematiskt korrekt om det språk 
som används inte når fram till eleverna” (Löwing, 2006, s. 144).   

6 METOD	  

6.1 BESKRIVNING	  OCH	  MOTIVERING	  AV	  METODVAL	  
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid valet av forskningsmetod är det faktum att jag själv 
producerar material som sedan testas, vilket innebär en risk för snedvridning eller bias. Så här 
definierar Nationalencyklopedin ordet: ”bias [bai´əәs] (engelska, 'fördom', i sin tur av 
fornfranska b i a i s  'sned'), snedvridning. Allmänt: felaktigheter i vetenskapliga resultat p.g.a. något 
systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, bearbetning eller analys 
av resultat.” (Nationalencyklopedin, bias) 

Denis McQuail ger i boken Media Performance: Mass Communication and the Public Interest flera förslag 
på vad bias kan innebära. Som exempel ges följande tre aspekter:  

• Att medvetet förminska eller helt bortse från relevanta fakta.  
• Förvridning eller felaktig användning av fakta. 
• Överdriven eller ”kryddad” presentation av fakta. (McQuail, 1992, s. 42) 

Dessutom beskriver han begreppet bias i relation till objektivitet bland annat genom att göra 
liknelser med spelet bowling och då speciellt klotet. Ett bowlingklot kan ha en inbyggd tendens 
att deviera till höger eller vänster eller kan tvingas av spelaren att deviera åt ena eller andra hållet. 
Detta kan liknas med bias, menar McQuail. Vid informationsspridning innebär detta en tendens 
att systematiskt välja en sida eller en position över en annan. Kritiker av objektivitet som ideal 
menar att den föredragna medelvägen i sig innebär en form av bias då man fortfarande väljer en 
sanning framför en annan, oftast utan förklaring. McQuail menar att kritiken är motiverad, 
åtminstone om objektivitet ses som en approximation av den absoluta sanningen. Själva jakten på 
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balans, menar han, kan innebära bias just eftersom man ställer två olika åsikter mot varandra. 
Genom att bara välja att se saken från två sidor nekas relevansen av andra åsikter. (McQuail, 
1992, ss. 191-192) För denna studie skulle detta betyda att även om jag försöker att vara objektiv, 
kommer jag att välja vissa sanningar framför andra för att varken vara för positivt eller negativt 
inställd till effekterna av matteklipp på nätet. 

Lösningen för att undvika bias är att använda en forskningsmetod där jag själv håller mig i 
bakgrunden i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som många åsiktskategorier kan samlas 
in. En strävan efter att redovisa samtliga resultat finns för att så att säga ”lägga alla korten på 
bordet”. Här följer nu en beskrivning av vald metod samt hur valet kan motiveras utifrån 
diskussionen om bias, men även utifrån andra teorier om forskningsmetodik.   

Den valda metoden innebär att den empiriska studien genomförs i tre steg. Första steget består 
av ett möte med var och en av lärarna som ska delta i undersökningen. Här presenteras hemsidan 
www.matteklotter.se och de matteklipp som vid tillfället finns där. Tillsammans diskuterar vi hur 
dessa skulle kunna utgöra ett inslag i undervisningen. Detta innebär en diskussion kring hur 
matteklippen skulle kunna användas under och/eller utanför lektionstid. Lärarna får sedan, i steg 
två, på egen hand testa matteklippen tillsammans med sina matematikklasser under en period av 
tre veckor. Det tredje och sista steget innebär återigen ett besök på respektive skola. En 
samtalsintervju genomförs med läraren och eleverna får fylla i en enkät.  

Eftersom studiens frågeställningar fokuserar på lärares och elevers tankar och åsikter om 
matteklipp på nätet och dess användning i undervisningen väljs en respondentundersökning. 
Författarna till Metodpraktikan menar att sådana används då man vill få fram vad varje individ 
tycker och tänker i en viss fråga. Undersökningar av denna typ går att ställa mot 
informantundersökningar där informanter istället behandlas som vittnen som är källor till 
sanningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 257-258).   

Esaiasson et al delar ytterligare upp respondentundersökningar i samtalsintervjuer och 
frågeundersökningar. En samtalsintervju innebär ett interaktivt samtal där frågor eller teman är 
planerade, men frågornas ordning beror på hur personen svarar. Syftet är att kartlägga vilka olika 
uppfattningar olika personer har eller att helt enkelt gå på djupet för att få fram hur människor 
tänker. Således kan inte svarsalternativen vara klara i förväg. Då man vill åstadkomma teoretisk 
mättnad, det vill säga att alla typer av åsikter inom populationen fångas upp, är urvalet oftast 
strategiskt. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007) Frågeundersökningar i sin tur 
syftar till att få fram hur vanligt ett svarsalternativ är och varför olika personer svarar på olika sätt. 
På grund av detta ges alla respondenter samma frågor med samma fasta svarsalternativ. Urvalet är 
oftast slumpmässigt.  (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 262)   

Till studien väljs båda formerna av respondentundersökningar – samtalsintervjuer med lärarna 
och frågeundersökning i form av en enkät till eleverna. Intervjuerna och enkäternas frågor 
baseras på studiens syfte och frågeställningar. För deras utformning och innehåll användes 
Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007), Enkätboken (Trost, 1994) 
samt boken Att fråga (Langlet & Wärneryd, 1980). Till samtalsintervjuerna utarbetades en 
intervjuguide där intervjun delades upp i teman med huvudfrågor och uppföljningsfrågor (se till 
exempel Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 298-299). Frågorna fokuserar på 
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lärare och elevers upplevelser och erfarenheter och respondenterna ombeds inte att spekulera om 
någonting de inte erfarit. Intervjuguiden och elevenkäten återfinns i bilaga A respektive B. Båda 
är uppdelade i tre huvudteman som ligger nära studiens tre forskningsfrågor och som även 
används i resultatredovisningen. Temana är: 

• Tema 1 – Användningen av matteklipp på nätet 
• Tema 2 – Matteklippens eventuella påverkan på lärarens arbete och elevernas 

kunskapsutveckling 
• Tema 3 – Åsikter om matteklippens innehåll och form 

De elever som ingår i undersökningen nås genom lärarna. Urvalet av lärare görs strategiskt 
genom att först välja ut skolor i Stockholmsområdet. Själva urvalet beskrivs under 
nästkommande rubrik. Lärarna bestämmer sedan, eventuellt tillsammans med eleverna, på vilka 
sätt matteklippen används i undervisningen. Kanske använder de matteklippen på sätt som jag 
inte reflekterat över. Det är generellt svårt för mig som lärarstuderande att sätta mig in i rollen 
som erfaren lärare och på så sätt i förväg fundera ut vilka kategorier lärarnas åsikter och tankar 
kan tänkas delas upp i. Samtalsintervjuer, utan frågor med färdiga svarsalternativ, med lärarna 
motiveras utifrån denna aspekt. Om intervjuerna ger upphov till många åsiktskategorier kan även 
risken för bias minskas enligt diskussionen ovan. Enligt Metodpraktikans författare fungerar 
metoden som bäst när forskningsområdet är nytt och relativt outforskat ”eller då vi vill att våra 
resultat skall säga något om människors livsvärldar, det vill säga den mening människor ger till 
olika fenomen.” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 285)   

Information om elevernas användarfrekvens och åsikter kan å andra sidan inte fångas upp genom 
samtal med lärarna. Valet att låta eleverna fylla i en enkät kan motiveras på flera sätt. Ett är att en 
hög svarsfrekvens kan garanteras. Enskilda intervjuer med var och en hade kostat för mycket tid. 
En enkät innebär också att risken för eventuella intervjuareffekter, att respondentens svar 
påverkas av vem som ställer frågorna, minskar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 
2007, ss. 265-266). Genom att närvara i klassrummet när eleverna besvarar enkäten kan jag 
dessutom förklara studien och dess syfte, svara på frågor som eventuellt dyker upp eller reda ut 
otydligheter. På plats kan jag också motivera alla att svara på frågorna och att göra detta på ett 
sanningsenligt sätt, något som Jan Trost framhåller som viktigt i Enkätboken (Trost, 1994, s. 10). 
Detta motiveras även utifrån min strävan att undvika bias då jag kan berätta för eleverna att deras 
svar inte på något sätt kan skada mig eller påverka betyget på mitt examensarbete. 

Enkätresultaten kan sedan lätt sammanställas och redovisas i sin helhet, vilket gör att inga resultat 
undanhålls utan ”alla kort läggs på bordet”. På så sätt är det även lättare att undvika ett 
omedvetet strategiskt urval av resultat vid analysarbetet. Återigen kan alltså metodvalet motiveras 
utifrån en strävan att undvika bias.  

6.2 URVAL	  
Populationen, det vill säga de personer som undersöks, utgörs av lärare och gymnasieelever som 
undervisar respektive läser kursen matematik 1b i Stockholm med omnejd. Av dessa görs sedan 
ett strategiskt urval av skolor baserat på faktorer som Skolverket menar påverkar resultaten i 
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svensk grundskola. Rapporter från Skolverket visar att elevsammansättningarna inom enskilda 
skolor har blivit allt mer homogen och att resultatskillnaderna har ökat mellan skolor. Elevens 
skola har fått en tilltagande betydelse för hur eleverna presterar vilket kan bero på kontextuella 
effekter såsom kamrateffekter och lärarförväntningar. Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor 
som starkast påverkar betygsutfallen och har ungefär dubbelt så stort förklaringsvärde som kön 
och etnicitet. (Skolverket, 2009, ss. 18-20)  

Hanssons avhandling som togs upp i teoriavsnittet visade även på skillnader i arbetssätt beroende 
på andelen elever med språksvårigheter i klassen. Det är min mening att ovanstående motiverar 
att strategiskt välja ut olika, mer och mindre välrenommerade gymnasieskolor, för min 
undersökning. Detta trots att rapporten från Skolverket och Hanssons avhandling behandlar 
resultaten i grundskolan.  

Fyra skolor valdes ut och accepterade att vara med i undersökningen. Dessa presenteras nedan 
med de namn de kommer att benämnas med i resten av uppsatsen. En lärare från varje skola 
medverkar och med undantag för Förortsskola 2, undervisar varje lärare endast en klass i 
matematik 1b. Urvalet av elever blir då per automatik dessa lärares elever i den kursen. 

Innerstadsskola 1: En skola i innerstaden med högpresterande elever vars föräldrar 
generellt är högutbildade och har en hög inkomst. Andelen elever 
med utländskt ursprung är låg. 

Innerstadsskola 2: En skola liknande Innerstadsskola 1. 

Förortsskola 1: En skola i förorten med medelpresterande elever vars föräldrar 
generellt är högutbildade och har en hög inkomst. Andelen elever 
med utländskt ursprung är låg. 

Förortsskola 2: En skola i förorten med lågpresterande elever vars föräldrar generellt 
är lågutbildade och har en låg inkomst. Andelen elever med utländskt 
ursprung är hög. Medverkande lärare har två klasser i matematik 1b 
vilka båda deltar i undersökningen. 

Statisktik från Gymnasieantagningen Stockholms Län, Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor samt Statistiska centralbyrån har använts som grund till ovanstående.  

6.3 GENOMFÖRANDE	  
En ljudupptagning görs av samtliga lärarintervjuer. Dessa transkriberas i sin helhet så snart som 
möjligt efter intervjuns avslut. Dalen menar att fördelen med att forskaren själv utför 
transkriberingen, omedelbart efter intervjun, är att hon lär känna sitt eget material och att 
återgivningen blir så nära respondenternas uttalanden som möjligt (Dalen, 2007, ss. 65, 69).  

Elevenkäterna sammanställs skola för skola och i Förortsskola 2 görs en sammanställning per 
klass. Detta för att tydliggöra eventuella skillnader som kan förklaras utifrån de aspekter som 
ligger till grund för ovanstående urval. Vissa resultat sammanställs i form av stapeldiagram där 
absolut frekvens, det vill säga antal svar, anges och inte antal procent. Detta eftersom antalet 
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respondenter per klass understiger 100, vilket av bland annat Nyberg ges som ett lägsta antal för 
att ange procenttal i diagram (Nyberg, 2000, s. 115). Det är min mening att diagrammen 
underlättar såväl resultatredovisningen som analysprocessen.  

Resultaten analyseras enligt en form av tematisering som kan kallas trasmattemetoden (Dalen, 
2007, s. 87). Här utgör skolorna själva varpen, medan de olika temana är inslagen – trasbitarna 
som ger mattan dess färg och mönster. Således studeras resultaten i ett första skede tema för 
tema och skola för skola. Dalen menar att tematisering är en användbar analysmetod som ofta 
utgår ifrån intervjuguidens teman. Metoden, menar hon, gör det enklare att se var tyngdpunkten 
av materialet ligger och vilket eller vilka teman forskaren bör koncentrera sin analys på. Med 
trasmattemetoden underlättas dessutom arbetet med att hitta temaöverskridande samband för 
varje grupp av respondenter. (Dalen, 2007, ss. 84-87) 

För denna studie innebär analysmetoden att intervjuresultaten först delas in efter de ovan 
nämnda temana samtidigt som fler kategorier kan hittas. Därefter kan lärare och elevers utsagor 
jämföras. Resultaten studeras sedan genom att jämföra skolorna med varandra för att hitta 
samband och skillnader mellan kategorierna inom ett och samma tema. Slutligen söks efter 
temaöverskridande samband. Tidigare forskning och presenterade teorier används för att tolka 
och förstå sambanden. 

6.4 ETISKA	  ASPEKTER	  
Studien utförs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa 
innefattar fyra huvudkrav på forskningen – informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första av dessa krav innebär att alla studiens 
medverkande ska upplysas om forskningens syfte samt att medverkan är frivillig och att de när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). Såväl lärare som 
elever i den här studien upplyses om ovanstående innan intervju startas eller enkäter delas ut. 
Genom att jag själv befinner mig i klassrummet för att dela enkäterna är det jag personligen som 
upplyser eleverna. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarnas samtycke måste inhämtas. Då eleverna är 
över 15 år gamla och studien inte kan anses vara av etisk känslig karaktär behöver samtycke inte 
inhämtas från förälder eller vårdnadshavare. (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9) I och med att 
informationskravet efterföljs enligt ovan kan det anses att samtycke har givits från de elever som 
besvarar enkäten. Vid första kontakt med lärarna inhämtas även samtycke från dem.  

Konfidentialitetskravet efterföljs genom att elevenkäterna besvaras anonymt samt genom att 
varken lärarnas eller skolornas namn nämns i rapporten. Uppgiftslämnarna informeras även om 
detta. Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). Eftersom inga personuppgifter inhämtas i 
denna studie kan kravet ses som uppfyllt. Till slut kan även nämnas att samtliga lärare, i enlighet 
med Vetenskapsrådets rekommendationer, erbjuds en kopia av denna uppsats.    
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6.5 REFLEKTION	  ÖVER	  METODEN	  
Med god validitet menas att man faktiskt undersöker det man påstår att man undersöker. 
Esaiasson et al delar upp begreppet i begreppsvaliditet och resultatvaliditet (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 63). Med god begreppsvaliditet menar författarna att studien 
saknar systematiska fel vilket tillsammans med god reliabilitet, avsaknad av osystematiska fel, 
resulterar i god resultatvaliditet. Med god resultatvaliditet menas att man faktiskt mäter vad man 
påstår sig mäta. Vid samhällsforskning menar författarna att validitet är ett av forskningens 
svåraste och mest centrala problem och således bör det diskuteras: 

Problemet är kroniskt och i princip olösligt eftersom det är en nödvändig konsekvens av att 
forskningen arbetar med både ett teoretiskt och ett operationellt språk: Frågorna och 
problemen formuleras på den teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på den 
operationella nivå [sic]. Det ständigt återkommande ”översättningsproblemet” blir därför om 
vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker. Kort 
sagt: Hur står det till med validiteten? (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 
63)  

Om god begreppsvaliditet innebär att ha ett bra mätinstrument kan man säga att god reliabilitet 
innebär att man använder instrumentet med hög noggrannhet. God reliabilitet uppnås alltså 
genom att inte slarva under vare sig insamlingen eller bearbetningen av data (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 70). Låt mig dock börja med att diskutera den här studiens 
begreppsvaliditet. Detta för att först diskutera vilket instrument som används för att sedan 
reflektera kring hur det används.  

Diskussionen som förts ovan om bias ligger till grund för val av metod. Detta är i sig en del i att 
uppnå god begreppsvaliditet i form av avsaknad från systematiska fel. Det är dock värt att kritiskt 
granska lärarintervjuerna och elevenkäternas förmåga att ge resultat som hjälper till att besvara 
studiens syfte. Studien ämnar undersöka om och i så fall hur matteklipp på nätet kan bidra till att 
stödja lärares arbete och elevers kunskapsutveckling. Kan man verkligen besvara detta genom att 
fråga elever och lärare om deras erfarenheter och upplevelser av några matteklipp på nätet? 
Studiens forskningsfrågor har arbetats fram för att kunna besvara det övergripande syftet. 
Forskningsfrågorna är mer konkreta än syftet och således undersökningsbara. Genom att besvara 
dessa kan man närma sig ett svar på det mer abstrakta och mindre mätbara syftet. Genom att 
utforma enkäten och intervjuguiden efter dessa forskningsfrågor är det min mening att god 
begreppsvaliditet uppnås. Självklart är det så att begreppsvaliditeten skulle kunna ökas om man 
till exempel använde sig av kontrollgrupper som inte använder matteklippen samt kombinerade 
enkäter och intervjuer med kunskapstest till eleverna. Den relativt korta tid som finns tillgänglig 
för studien sätter dock stopp för det och med tanke på reliabilitetsaspekten nedan är det min 
mening att det är bättre att noggrant hantera en mindre mängd data.  

God reliabilitet uppnås dels genom att garantera en hög svarsfrekvens på elevenkäterna. Om 
samtliga elever svarar innebär detta ca 120 besvarade enkäter vilket fortfarande utgör en 
hanterbar mängd data. Enkäterna sammanställs sedan noggrant varpå sammanställningen 
kontrolleras. När det kommer till lärarintervjuerna spelas dessa in för att inte missa någonting 
som sägs. Inspelningarna avlyssnas sedan flera gånger, omedelbart efter intervjun, för att få en 
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god förståelse för vad som sagts. Ljudupptagningarna transkriberas i sin helhet och 
transkriberingarna kontrolleras till slut igen mot ljudupptagningarna.  

Genom att begreppsvaliditet och reliabilitet tagits hänsyn till vill jag nu påstå att studiens validitet 
är god. Den typ av validitet som hittills reflekterats över är dock vad Esaiasson et al kallar intern 
validitet. Författarna förespråkar dock att forskare redan i studiens inledande fas reflekterar över i 
vilken grad resultaten kan generaliseras till att gälla hela populationen och benämner detta extern 
validitet. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 175) 

Diskussionen om studiens externa validitet måste utgå från det faktum att endast fyra lärare 
medverkar, men att de valts ut strategiskt. Esaiasson et al betonar att det i sådana fall är 
meningslöst att uttala sig om frekvenser: ”Vi undersöker förekomsten av olika sätt att se på 
världen, inte hur många människor som tolkar världen på det ena eller andra sättet.” (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 189) Vidare menar författarna att även om teoretisk 
mättnad kan vara svårt att uppnå så kan forskaren ändå argumentera för att de åsiktskategorier 
som kommit fram existerar i verkligheten och studien kan således bidra till forskningen. Med 
detta i bakhuvudet gör jag i denna studie inga anspråk på att få fram alla tänkbara åsikter om 
matteklipp på nätets förmåga eller oförmåga att stödja lärare och elever. Men, genom det 
strategiska urvalet kan antalet åsiktskategorier maximeras och de som kommer fram existerar, ska 
tas på allvar och kan säga någonting om hur olika grupper i populationen eventuellt kan påverkas 
av matteklippen.   

7 RESULTATREDOVISNING	  
Resultaten kommer att presenteras enligt trasmattemetoden (se avsnitt 6.3). Således redovisas 
resultaten tema för tema och skola för skola. Sammanställningen av elevenkäterna i sin helhet 
återfinns i bilaga C. Delar av de transkriberade lärarintervjuerna förekommer i texten. Här står I 
för intervjuaren och L för läraren. Under Tema 1 presenteras också skolorna med väsentlig 
information som kom fram under det första mötet med respektive lärare (metodens första steg). 	  

7.1 TEMA	  1	  –	  ANVÄNDNINGEN	  AV	  MATTEKLIPP	  PÅ	  NÄTET	  
Fråga tre och fyra på enkäten är inte med i följande resultatredovisning. Fråga tre behandlar vilka 
videoklipp eleverna har tittat på under perioden. Denna fråga verkade svår för eleverna att 
besvara. Till exempel har många elever svarat att de tittat på andra klipp än vad läraren i intervjun 
uppgett att klassen har använt samtidigt som samma elever svarat att de inte tittat på videoklipp 
utan att läraren uppmanat dem att göra så. Fråga fyra handlade om hur läraren använt 
videoklippen i undervisningen. Svaren här stämde väl överens med lärarens utsagor och ger 
således ingen ytterligare information om användningen. På grund av ovanstående redovisas 
endast lärarnas uttalanden angående dessa aspekter. Elevresultaten av båda dessa frågor finns 
dock sammanställda i bilaga C.  

7.1.1 INNERSTADSSKOLA	  1	  
Vid första träffen påpekar läraren att eleverna inte har egna datorer i skolan och att tillgången på 
elevdatorer är dålig. Däremot är alla klassrum utrustade med dator och projektor så att visa film i 
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helklass är inget problem, menar han. Dessutom berättar läraren att de flesta eleverna har 
smartphones, vilket ändå möjliggör alternativet att titta på matteklipp individuellt under 
lektionstid.  

Det är lärarens uppfattning att hans elever generellt är engagerade och ambitiösa.  

7.1.1.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  	  
Läraren berättar under intervjun att han tillsammans med klassen använt sig av de flesta 
matteklippen under kategorierna Argumentation, Definition, sats och bevis och Symmetrier samt några 
klipp som behandlade Ekvationer. I samband med att han har visat klippen i helklass har han även 
visat sidans uppbyggnad och då särskilt hur eleverna kommer till de matteklipp som visar lösta 
exempeluppgifter inför det nationella provet. Läraren berättar att han försökt varva de olika 
användningssätten som vi diskuterat under vårt första möte. Således tittade de tillsammans på 
klippet ”Triangelns vinkelsumma” varpå de sedan fick i läxa att titta på klippet ”Pythagoras sats”. 
Om läxan säger läraren att det inte verkade vara så många elever som faktiskt hade gjort den och 
att en elev som hade sett klippet ändå ville att de skulle se det igen då hon inte hade förstått allt. 
Läraren valde då att visa klippet i helklass. 

Läraren har dessutom låtit eleverna använda Matteklotter själva under lektionstid. Till exempel 
har de fått använda videoklipp på Matteklotter som inspiration för att kunna skapa egna 
uppgifter. Läraren beskriver under intervjun hur han helst ser att all undervisning sker under 
lektionstid. Han anser att eleverna ska få möjlighet till både genomgång och arbete i skolan. 
Behöver de sedan arbeta mera får de göra det hemma under eget ansvar, menar han. Lärarens 
egna ord lyder: 

Det ansvaret får de ta själva utanför, men då har de ändå fått, de har fått genomgång och 
diskussion och arbetstid med någonting i klassrummet så är det lite mera valfritt och göra 
läxa tycker jag faktiskt. Utifrån sitt egna behov egentligen. Eh, så där så har jag väl haft lite, 
alltså, och det kanske är ett kontrollbehov hos mig också att om jag vet vad vi gjort i 
klassrummet så, som jag sa apropå att titta på filmerna tillsammans, så vet jag att vi har gjort 
det… 

Senare under intervjun återkommer läraren till att han är orolig för hur många elever som faktiskt 
gör läxor. Av denna anledning föredrar han att eleverna tittar på matteklippen under lektionstid. 
På detta sätt anser han att han har möjlighet att referera till klippen under samtal med eleverna. 
Dessutom framhåller han att matteklippen är bra som förstärkning – att det är bra för eleverna 
med upprepning och att höra samma sak från flera olika håll.  

7.1.1.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
28 elever har besvarat enkäten. Figur 1 visar en sammanställning av elevernas svar på 
enkätfrågorna 1, 2 och 5. 
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FIGUR 1 - ELEVSVAR TEMA 1, INNERSTADSSKOLA 1 

Figuren visar att de allra flesta eleverna anger att de har sett färre än fem videoklipp. De flesta 
uppger att de har tittat på klippen i skolan, men 12 elever anger att de har tittat i hemmet. En elev 
uppger att han eller hon har tittat på klipp i mobilen på tunnelbanan. Sex elever anger att de, en 
till fem gånger, har tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dem att göra så.  

Hälften av eleverna har besvarat frågan om vilka funktioner de använt när de tittat på 
videoklippen. Fem av dessa svarar att de har sett samma videoklipp flera gånger. Fyra stycken 
anger att de pausat klipp, sex stycken att de har spolat framåt eller bakåt och två stycken anger att 
de har stoppat klipp utan att senare återuppta tittandet.  

Följande elevkommentar kan kopplas till detta tema: 

”Matteklotter är ett bra sätt att lära sig saker utan en lärare eller bok närvarande.” 

7.1.2 INNERSTADSSKOLA	  2	  
Under första mötet med läraren berättar hon att eleverna i klassen har kommit in med ett medel 
på 280 poäng från grundskolan, vilket innebär att man har fått VG i ungefär hälften av kurserna 
och MVG i den andra hälften. Läraren konstaterar att det är höga betyg och hon anser att 
eleverna är duktiga och ambitiösa.  

Skolan tillhandahåller inte eleverna med egna datorer. 

7.1.2.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren berättar att klassen har arbetat med linjära funktioner5 under perioden och tror sig komma 
ihåg att det på Matteklotters hemsida finns ca sex eller sju matteklipp på området. Hon och 

                                                
 

5  Funktionen 𝑓(𝑥)sägs vara linjär om följande gäller:𝑓 𝑎 + 𝑏 = 𝑓 𝑎 + 𝑓(𝑏)  och 𝑓 𝛼𝑥 = 𝛼𝑓(𝑥) . 
Enligt Skolverkets formelblad är funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 +𝑚 linjär, vilket enligt ovan inte stämmer annat 
än om 𝑚 = 0. På Matteklotter har man dock valt att använda sig av vad som uppfattats som Skolverkets 
definition. Således kallas alla rätlinjiga funktioner i matteklippen där för linjära funktioner.  
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klassen har dock inte hunnit med att arbeta med matteklippen så mycket, menar hon. De hade tre 
veckor på sig som de övriga skolorna, men sjukdom och prov gjorde att de inte aktivt använt 
klippen i samband med undervisningen under mer än ca en vecka.  

Under perioden har hon varken visat eller diskuterat några klipp under lektionstid. Läraren har 
istället genomgående rekommenderat matteklipp till eleverna att se på egen hand. Hon har då 
berättat vilket eller vilka matteklipp som de bör titta på inför nästa lektion. Läraren berättar även 
att hon har rekommenderat klipp till elever som av någon anledning missat en lektion. Det är 
hennes uppfattning att kanske hälften av eleverna har tittat på videoklipp, men hon är osäker på 
hur många det är som faktiskt har tittat på klipp inför en lektion. ”Jag tror att framför allt har de 
insett att det är bra i efterhand. När de har missat nånting. Ungefär så. Sen hur många som har 
tittat inför en lektion det har nog varit sämre med det”, menar läraren. Det är hennes åsikt att det 
kanske skulle fungera bättre på elever i tvåan eller trean på gymnasiet eftersom de är mer 
ansvarstagande än ettorna. Hon säger även att hon har rekommenderat eleverna att titta på 
matteklipp som repetition inför provet de hade under testperiodens sista vecka.  

På frågan om varför hon har valt att arbeta på det här sättet svarar läraren att hon anser att det 
saknas tid i skolan för att riktigt hinna gå igenom allting grundligt. Om eleverna kommer 
förberedda till lektionerna kan hon gå lite snabbare fram i sina egna genomgångar, menar hon, 
vilket ger mer tid för elevarbete i skolan. Senare i intervjun återkommer läraren till att hon tror på 
idén att eleverna tittar på genomgångar hemma och arbetar i skolan. ”Det de fastnar på är ju att 
sitta och räkna hemma själv. Det vore bättre om vi fick mer tid för det i skolan”, menar hon och 
fortsätter: 

Men det är svårt också tycker jag, man vill gärna ha sina egna, sitt eget upplägg på 
föreläsningarna i filmerna då och det är ju svårt med tid. Men det är, för det tror jag är 
viktigt, att man gör på sitt sätt. Det är inte alltid att ens eget sätt är det bästa, men att man är, 
det är ändå bra om man gör på sitt eget sätt i sin egen undervisning. Att man vet vad man 
har tagit upp och tar upp det man tycker själv är viktigt och så.  

Läraren antyder här och säger även i slutet av intervjun att hon är sugen på att göra egna 
videoklipp för något avsnitt i kursen, men att det är svårt att hitta tid till det. 

Läraren berättar även att hon tidigare har gett elever i matte A och C länkar till matteklipp från 
Khan Academy, men att de inte heller då har arbetat med dessa under lektionstid.   	  

7.1.2.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
28 elever har besvarat enkäten. Fem av dessa elever uppger dock att de inte har tittat på några 
videoklipp alls. Figur 2 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 1, 2 och 5. 
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FIGUR 2 - ELEVSVAR TEMA 1, INNERSTADSSKOLA 2 

Figuren visar att drygt hälften av eleverna anger att de sett färre än fem videoklipp under 
perioden. Övriga elever, med undantag för en som inte besvarat frågan, anger att de tittat på fler 
än fem klipp. Den största delen av eleverna uppger att de har tittat på klipp i hemmet. En elev 
anger att han eller hon har tittat på klipp på gymmet. Hälften av eleverna uppger att de har tittat 
på videoklipp självmant, utan att läraren har uppmanat dem att göra så och fem av dessa menar 
att de gjort så vid fler än fem tillfällen. 

Drygt hälften av eleverna, 17 stycken, har besvarat frågan om vilka funktioner de använt när de 
tittat på videoklippen. Fem av dessa svarar att de har sett samma videoklipp flera gånger. Sex 
stycken anger att de pausat klipp, sju stycken att de har spolat framåt eller bakåt och fyra stycken 
anger att de har stoppat klipp utan att senare återuppta tittandet.  

Följande elevkommentarer kan kopplas till detta tema: 

"Jag tycker att matteklotter är en bra sida där du kan upprepa videon om och om igen i fall du 
inte förstår.” 

"Ett bra sätt att få hjälp utan lärare.” 

7.1.3 FÖRORTSSKOLA	  1	  
Vid första träffen med läraren kommer han själv med förslaget att ge matteklipp som läxa till 
eleverna och följa upp dessa under lektionen därpå. Han säger också att han kan bädda in klippen 
på skolans lärplattform för att på så sätt tipsa eleverna om specifika matteklipp.  

Läraren menar att ungefär hälften av eleverna i hans klass i matematik 1b idag inte når upp till de 
lägsta kunskapskraven. Hans uppfattning är att detta beror på att kursen är ny och att eleverna 
har för dåliga förkunskaper. Till exempel hanterar de potensekvationer dåligt eftersom de har 
dålig koll på potenslagarna, menar han. 

7.1.3.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren berättar först hur han introducerat matteklippen för eleverna genom att visa ett klipp om 
potensekvationer i helklass som repetition av en tidigare lektion. Därefter har läraren låtit ett eller 
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flera klipp utgöra läxa för eleverna från måndag till onsdag. De elever som gjort läxan ingår sedan 
i en diskussionsgrupp, där läraren fungerar som moderator, under första delen av onsdagens 
lektion. Läraren berättar hur eleverna i gruppen först bara får återge vad de sett med egna ord. 
Därefter ställer han vad han menar vara mer komplicerade frågor som de diskuterar i gruppen: 

Jag får höra av eleverna vad de kanske har haft för problem med och förstå och då kan jag 
fylla i där och eller, ja, och så ställer jag då komplicerade frågor som de får svara på då’ra så. 

Läraren berättar att de elever som inte gjort läxan får läsa motsvarande teoriavsnitt i läroboken 
under tiden som diskussionen pågår. Därefter deltar alla i en gemensam genomgång där läraren 
går igenom ytterligare exempel på området.  

De matteklipp som enligt läraren använts under perioden är Potensekvationer, alla fyra klippen 
behandlande Distributiva lagen och tre klipp under kategorin Olikheter. Dagen för intervjun är en 
onsdag och således har de fått ett matteklipp i läxa. Klassen ska börja arbeta med geometriska 
bevis och har därför fått i läxa att titta på matteklippet som bevisar och bär namnet Triangelns 
vinkelsumma. 

På frågan varför läraren har valt detta sätt att använda matteklippen i undervisningen svarar han 
först med att berätta att han upplever en brist på tid för matematik och att de inte har tid för 
repetitionsgenomgångar. Hade det funnits mer tid hade han använt mer klipp för repetition 
såsom han gjorde vid den första matteklippsvisningen i helklass. Detta eftersom läraren vill ”att 
eleverna ska höra saker från olika håll” för att på så sätt ”fånga upp ett par av dem som inte 
förstod” under hans genomgång. Genom att istället ge eleverna klipp i läxa och sedan diskutera 
dem anser läraren att han kan spara tid och dessutom involvera eleverna mer i undervisningen då 
de tillsammans bygger upp en gemensam genomgång: 

… nån lyfter fram en sak, nån lyfter fram en annan och så kan vi sitta i en diskussionsgrupp 
och faktiskt väva ihop alltihop tillsammans istället för att jag står framför dem och på tavlan 
och väver, och ger dem väven klar. Så bygger vi som, ja, så bygger vi upp allting på 
tillsammans och det förutsätter ju att de har förkunskaper och visst de har förkunskaper från 
årskurs nio men det är länge sen, det är ett stort glapp mellan årskurs nio och kurs, årskurs 
ett på gymnasiet nu så att då få det hära då som dels ger framförallt, de kanske inte hänger 
med på allt i själva genomgången på Matteklotter men, de kommer ihåg en del saker efter 
det… och, och tillsammans så kommer de ihåg tillräckligt för att vi ska få ihop en hel 
genomgång av det. Så det har jag gillat. Så jag tycker att det har funkat och det är skönt när 
man får höra nånting annat än bara mig själv vid tavlan. 

Läraren pekar även på enkelheten med att ge matteklipp i läxa. Han menar att det är enkelt för 
eleverna att hitta och titta på dem via YouTube eller Matteklotters hemsida eller att han enkelt 
kan bädda in dem på skolans webbportal vilket gör att eleverna därifrån bara kan trycka på play. 
Han fortsätter med att påpeka att de flesta av hans elever har smartphones vilket gör att de när 
och var som helst kan titta på klipp i sina mobiltelefoner. Hans uppfattning är att någonstans 
mellan en tredjedel och hälften av hans elever gör läxan när den består i att titta på ett eller flera 
matteklipp.  
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7.1.3.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
21 elever har besvarat enkäten. Figur 3 visar en sammanställning av elevernas svar på 
enkätfrågorna 1, 2 och 5. 

 

FIGUR 3 - ELEVSVAR TEMA 1, FÖRORTSSKOLA 1 

Figuren visar att drygt hälften av eleverna anger att de sett fem till tio videoklipp under perioden. 
Den största delen av eleverna, 16 stycken, uppger att de har tittat på videoklipp i hemmet, 12 
elever att de har tittat på klipp i skolan och en elev anger att han eller hon har tittat på klipp på 
bussen. En tredjedel av eleverna anger att de har tittat på videoklipp självmant, utan att läraren 
har uppmanat dem att göra så och tre av dessa att de har gjort så fler än fem gånger.  

Alla utom tre elever har besvarat frågan om vilka funktioner de använt när de tittat på 
videoklippen. Fyra av dessa svarar att de har sett samma videoklipp flera gånger. Nio stycken 
anger att de pausat klipp, tio stycken att de har spolat framåt eller bakåt och en elev anger att han 
eller hon har stoppat klipp utan att senare återuppta tittandet.  

Följande elevkommentar kan kopplas till detta tema: 

”Kul idé att man får se en video. Man kan spola tillbaka om man behöver få en repetition och 
titta om på klippet hur många gånger som helst.” 

7.1.4 FÖRORTSSKOLA	  2	  
Vid första träffen med läraren kommer han direkt med egna förslag på användning av 
matteklippen på Matteklotter. Han berättar att han har för avsikt att länka klipp som tillhör 
aktuellt avsnitt direkt i planeringen i Fronter (skolans lärplattform) så att eleverna enkelt kan 
komma åt relevanta klipp. Han vill också ge sådana klipp i läxa.  

Läraren undervisar två klasser i matematik 1b och han planerar att testa användningen av 
matteklipp i bägge klasserna. Enligt läraren är A-klassen något starkare än B-klassen. På sista 
provet, som behandlade procent, fick 3 av 25 elever i A-klassen betyget F, medan motsvarande 
resultat för B-klassen var 10 av 25. Läraren uppskattar att 98 % av eleverna har utländsk 
bakgrund.  
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Skolan tillhandahåller eleverna med var sin dator som dock inte får lämna skolan. 

7.1.4.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren berättar att han uteslutande har använt matteklippen genom att visa dem i helklass. De 
har fått vara en del av introduktionen till nya moment i kursen. Han berättar hur han pausat 
klippen precis i slutet så att hela uträkningen som gjorts syns i bild och hur han sedan tillsammans 
med klassen diskuterat vad de sett. Läraren säger att de tittat på två klipp om olikheter, en om 
potensekvationer samt två om linjära ekvationer där den obekanta ingår som täljare och/eller nämnare 
i en kvot. 

På frågan om varför läraren valt detta sätt att arbeta svarar han att det har att göra med elevernas 
förutsättningar för att titta på matteklippen. Han menar att många elever inte har tillgång till en 
dator i hemmet och även om det finns en dator där så är de ofta tvungna att dela den med kanske 
fem syskon. Det faktum att eleverna har tillgång till varsin laptop i skolan gör ingen större 
skillnad menar läraren, eftersom de ändå inte får ta med datorn hem. Det är lärarens uppfattning 
att få elever självmant under skoltid skulle sätta sig ner och titta på ett matteklipp. Således har han 
inte gett några klipp i läxa. Läraren berättar dock att han har länkat till aktuella matteklipp via 
planeringen i lärplattformen Fronter. På så sätt har han gjort det möjligt för eleverna att själva 
välja att titta på klippen, men han kan inte säga hur många elever som faktiskt nyttjat den 
möjligheten.  

7.1.4.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  	  
41 elever har besvarat enkäten, 21 elever från klass A och 20 elever från klass B. Då resultaten 
från de båda klasserna liknar varandra presenteras de här sammanslagna. Eventuella skillnader 
mellan klasserna redovisas i texten nedan. Figur 4 visar en sammanställning av elevernas svar på 
enkätfrågorna 1, 2 och 5.  

 

FIGUR 4 - ELEVSVAR TEMA 1, FÖRORTSSKOLA 2 

Figuren visar att alla elever, med undantag för två, anger att de sett färre än fem videoklipp under 
perioden medan de två undantagna anger att de har sett fem till tio klipp. De allra flesta, 40 
stycken, anger att de har tittat på klipp i skolan. Endast en elev har tittat på klipp i hemmet. Sju 
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elever anger att de en till fem gånger har tittat på videoklipp självmant, utan att läraren har 
uppmanat dem att göra så. Sex av dessa sju elever går i klass A. 

Drygt hälften (23/41) av eleverna har besvarat frågan om vilka funktioner de använt när de tittat 
på videoklippen. Sex av dessa svarar att de har sett samma videoklipp flera gånger. 14 stycken 
anger att de pausat klipp, tre att de har spolat framåt eller bakåt och sex stycken anger att de har 
stoppat klipp utan att senare återuppta tittandet.  

7.2 TEMA	   2	   –	   EVENTUELL	   PÅVERKAN	   PÅ	   LÄRARENS	   ARBETE	   OCH	   ELEVERS	  
KUNSKAPSUTVECKLING	  

7.2.1 INNERSTADSSKOLA	  1	  

7.2.1.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Med matteklippen från Matteklotter anser läraren att han lättare kan variera mediet och att han 
även fått tillgång till mer klipp avsedda för matematikundervisning. Han berättar att han gillar att 
använda olika typer av media i undervisningen när så är möjligt eftersom han tror att ” omväxling 
förnöjer och de, de lyckas ändå träffa de flesta elever till slut så det har i alla fall varierats lite 
grann”. Han har tidigare till exempel visat videoklipp på YouTube där man gjort 
matematiksånger genom att ändra texten till populära låtar. Genom att visa videoklipp mer 
avsedda för matematikundervisning anser läraren att han har mer att referera till i samtal med 
eleverna, vilket han ser som positivt. 

Läraren hoppas att eleverna har påverkats positivt av användningen av videoklippen. Hans tro är 
dock att de kommer att ha mer nytta av dem inför det nationella provet. På Matteklotter finns 
videoklipp med lösta exempeluppgifter under kategorin Inför nationella och det är lärarens 
uppfattning att eleverna föredrar lösta uppgifter framför teorigenomgångar. Det här är något som 
läraren återkommer till flera gånger under intervjun (se resultaten under nästa tema). 

Mot intervjuns slut talar läraren om hur han roats av att använda matteklippen i undervisningen:  

I: Ja, det var allt jag hade faktiskt, om du inte har nått mer som du vill säga sådär spontant. 

L: Nej, jag, nej det har jag inte. Jag tycker att det har varit ganska kul ändå att få, inte ganska 
kul, det har varit väldigt roligt att fått vara med om det här och variera mig lite grann och få 
lite mera saker i min undervisning. Så det är definitivt någonting som jag tänker fortsätta 
med. Jag hoppas att du fortsätter med det här, framförallt till kurs 2c… 

/…/ (Det talas om planerna för matteklipp för matematik 2) 

L: Jamen, det är, det var kul och det är ett bra sätt att få göra lite andra saker också, men jag, 
som jag sa, jag tycker att det här är, har varit ganska i linje med vad jag vill ha för 
komplement och vill ha för saker i undervisningen och för eleverna så har det varit bra 
komplement till boken just det här med filmer och klipp.        
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7.2.1.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 5 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 7 till och med 10. 

 

FIGUR 5 - ELEVSVAR TEMA 2, INNERSTADSSKOLA 1 

Figuren visar att de allra flesta elever anger att deras kunskaper i matematik har ökat genom att 
titta på videoklippen. Drygt hälften uppger dessutom att det de får ut av undervisningen har ökat. 
Däremot är det endast två respektive en elev som anger att klippen ökat deras matematikintresse 
eller ökat deras benägenhet att göra matematikläxorna. Ingen elev har dock angivit att någon av 
dessa aspekter har minskat genom att ha tittat på matteklippen. 

Följande kommentarer kan kopplas till detta tema: 

”Jag tycker att det var bra och välgjorda videoklipp, jag lärde mig mycket genom att titta på dem.” 

”Ett kul och bra sätt att lära sig på!” 

”jag har börjat förstå mer med hjälp av de videoklipp jag har tittat på” 

7.2.2 INNERSTADSSKOLA	  2	  

7.2.2.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren säger att hon inte har märkt att användningen av matteklippen har påverkat vare sig 
hennes arbete som lärare eller elevernas kunskapsutveckling. Hon säger att testperiodens korta tid 
gör det svårt för henne att se någon som helst påverkan. Eventuellt har hon gått lite snabbare 
fram med eleverna än annars, menar hon.  

7.2.2.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 6 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 7 till och med 10. De fem 
elever som uppgett att de inte tittat på några klipp har inte besvarat dessa frågor. 
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FIGUR 6 - TEMA 2, INNERSTADSSKOLA 2 

Figuren visar att de flesta av eleverna som tittat på videoklippen anger att deras kunskaper i 
matematik har ökat genom att göra så. I övrigt är det färre än hälften som har valt alternativet 
”har ökat” på enkätpåståendena 7, 9 och 10. Endast fyra elever anger att deras benägenhet att 
göra matematikläxorna har ökat. Ingen elev har dock angivit att någon av dessa aspekter har 
minskat genom att ha tittat på matteklippen.  

Följande kommentarer kan kopplas till detta tema: 

"Jättebra att du orkar lägga ner tid och energi på detta. Det hjälper verkligen. Försök att göra 
ännu fler klipp och utveckla sidan ännu mer - skulle verkligen uppskattas!!!" 

"Jag tycker det är en underbar idé med matte-videoklippen för att det ger mig möjlighet att förstå 
saker som jag inte har möjlighet att fråga om. Jag skulle önska att du utökade och specificerade 
informationen i klippen så att man lär sig ännu mer!" 

7.2.3 FÖRORTSSKOLA	  1	  

7.2.3.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren anser sig inte kunna uttala sig om någon eventuell påverkan på elevernas 
kunskapsutveckling. Han har för vana att ha läxförhör, men har under testperioden inte sett några 
skillnader i elevernas resultat. Däremot berättar läraren hur användningen av matteklipp har 
förändrat hans eget arbete som lärare. Han anser själv att undervisningen har blivit roligare och 
att matteklippen hjälpt honom att få undervisningen mer elevinvolverad, något som han har 
försökt att få till även innan det att matteklippen togs in: 

Och det här är ett sätt att fortsätta att utveckla det sättet och det har varit jätte… kul för min 
del att kunna göra det. Det är inte jag som står framme vid tavlan och sen så är det tyst i 
klassrummet, nån skriver, nån skriver inte och sen så räknar de, utan det funkar utmärkt då 
att när vi inte har läxförhör så inleder jag med en kort genomgång och sen så skickar jag ut 
en uppgift på dem så får de försöka lösa den en kort tid, prata kring den, diskutera den, 
komma till, bolla tillbaka, så bollar vi fram och tillbaka och med Matteklotterfilmerna då så 
kan vi en gång i veckan, alltså börjar inte jag… med en genomgång utan vi sätter oss 
tillsammans och då börjar vi direkt bolla fram och tillbaka och bygga upp hela… sådär… och 
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egentligen så, så önskar man ju att eleverna skulle göra alltid, för de har en planering, de har 
alltid lätt att ta upp innan, men de gör inte det. Däremot om man säger åt dem att se en film 
så är det betydligt fler som gör det, inte alla, absolut inte. Jag skulle bedöma att det är 
nånstans mellan en tredjedel och hälften som gör läxan. 

Läraren ser alltså gärna att eleverna kommer förberedda till lektionerna vilket enligt hans mening 
är något som fler gör om de ombeds titta på matteklipp inför lektionen. Hans egen uppfattning är 
att något fler elever gör läxan när den består i att titta på matteklipp än annars, men framförallt 
menar han att det blir tydligare vilka elever som gjort läxan då dessa elever ingår i den 
diskussionsgrupp som tidigare nämnts. Han tillägger att han tror att det blir tydligare för eleverna 
att de som inte gjort läxan faktiskt gått miste om en bit av onsdagslektionen. En annan positiv 
effekt av användandet av matteklippen som läraren framhåller är att det är tidsbesparande då 
mindre lektionstid läggs på genomgångar.	  

7.2.3.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 7 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 7 till och med 10. 

 

FIGUR 7 - ELEVSVAR TEMA 2, FÖRORTSSKOLA 1 

Figuren visar att de allra flesta elever anger att deras kunskaper i matematik och det de får ut av 
undervisningen har ökat genom att titta på videoklippen. Däremot uppger färre än hälften att 
användningen av klippen ökat deras benägenhet att göra matematikläxorna och endast fyra 
stycken anger att videoklippen har fått deras intresse för matematik att öka. Ingen elev har dock 
angivit att någon av dessa aspekter har minskat genom att ha tittat på videoklippen.  

Följande kommentarer kan kopplas till detta tema: 

”fungerade bra att se på videoklippen, var mer intressant än att läsa ur boken. Vissa av klippens 
svårighetsnivå var lite låg, men var en bra inledning på de nya sakerna.” 

”Väldigt bra och kreativ idé. Är grymt bra att använda till pluggandet eftersom i en bok får man 
inte lika bra förklaringar som i ett bra videoklipp. Grymt!” 

”Jag tycker att videorna är bra och det är ett bra sätt om man inte förstår hur man räknar ut tal på 
t. ex olikheter” 
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”fortsätt gärna med detta eftersom att det har hjälpt” 

”kul grej! Väldigt lärorikt!” 

7.2.4 FÖRORTSSKOLA	  2	  

7.2.4.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren menar att hans sätt att arbeta med matteklippen har underlättat hans förberedelsearbete 
inför lektionerna. Det har varit tidsbesparande, menar han, eftersom han inte själv behövt tänka 
ut hur han ska förklara någonting eller vilka exempel han ska ge. Han har istället endast behövt 
fundera på vad som eventuellt behöver läggas till för att hjälpa just hans elever att förstå 
matematiken. Dessutom säger han att det har varit intressant och roligt att prova något nytt. 
Läraren upplever också att det är enklare att få igång en diskussion i klassrummet när det inte är 
han själv som haft genomgången: 

För då blir det som att, då kan vi liksom diskutera din genomgång som någon slags tredje 
part så att för att annars blir det som att de kritiserar mig och min genomgång och det är inte 
säkert att alla vågar. Så, så att om man använder en film så tror jag att det är lättare att få 
igång en diskussion om vad vi har gjort för någonting. 

När det kommer till lärarens uppfattning om matteklippens påverkan på eleverna tror han dock 
att undervisningen har blivit svårare för framförallt de svagare eleverna. Den anledning som han 
framhåller har att göra med nivån av det matematiska språket i klippen och många elevers 
svårigheter med svenskan. Lärarens åsikter om matteklippens språknivå tas upp mer specifikt 
under nästa tema.  

7.2.4.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 8 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 7 till och med 10. Eventuella 
skillnader mellan klasserna redovisas i texten nedan. 

 

FIGUR 8 - ELEVSVAR TEMA 2, FÖRORTSSKOLA 2 

Figuren visar att ungefär en tredjedel av eleverna uppger att deras matematikkunskaper och/eller 
det de får ut av undervisningen har ökat genom att titta på videoklippen. Övriga uppger att dessa 
aspekter är oförändrade, med undantag för fyra elever som anger att det de fått ut av 
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undervisningen har minskat. Tre av dessa sistnämnda fyra elever går i klass B. De flesta, alla utom 
sex elever, anger att matematikintresset och/eller benägenheten att göra läxan inte har förändrats 
genom att titta på videoklippen. Fyra stycken, två från varje klass, anger att matematikintresset 
däremot har minskat. Tre elever, samtliga från klass B, anger att deras benägenhet att göra 
matematikläxan har minskat.  

Följande kommentarer, båda från elever i klass A, kan kopplas till detta tema: 

”Jag tycker att videorna var mycket bra genomfört och uppvisat. Videorna var lärorika och 
framgångsrika. Tack!” 

”Jag har väldigt svårt för matte och svårt att lära mig så det är pga. det som mitt intresse osv. är 
oförändrat. Tycker att det var lite för komplicerat.” 

7.3 TEMA	  3	  –	  UTTALANDEN	  OM	  MATTEKLIPPENS	  INNEHÅLL	  OCH	  FORM	  	  
7.3.1 INNERSTADSSKOLA	  1	  

7.3.1.1 RESLUTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
När det kommer till innehållet i klippen efterfrågar läraren som tidigare nämnts mer exempel och 
lösta uppgifter. Hans uppfattning är att eleverna snabbt vill veta vad de ska använda teorin i 
genomgångarna till. Detta med kommentarer som:  

jag tycker också att för många elever ändå poängterar vad vi ska ha det här till, vad använder 
vi det till så att de förstår att det finns någon typ av uppgifter som man har användning av de 
här grejerna till och sen hur svåra de är, det är en annan fråga senare då men att som med 
Pythagoras då att man antingen räknar ut okända sidor eller så kontrollerar man om triangeln 
är rätvinklig. Det är ju de två grejerna man använder det till. 

Och med följande kommentar om varför eleverna kommer att ha mer nytta av matteklippen som 
finns under kategorin Inför nationella på Matteklotters hemsida: 

sen så tror jag att det kanske känns lite för dem känns när vi kommer just mot nationella 
proven, för att jag tror att de är mycket mer fokuserade kring det här med uppgifter och 
försöka få betyg eh… och genomgångar är… är bra, men det är… för många så är det mera 
värt alltså det är mer direkta uppgifter/…/jag tror att det är många elever som kommer att 
titta mycket mer där faktiskt än just genomgången av just Pythagoras sats-beviset. Det är vad 
jag tror i alla fall. 

Läraren fortsätter med att det inte är teorin, utan tillämpningarna som testas på provet och att 
han således inte tror att det är en förståelse för teorin som är det väsentliga för många elever. 
Därför ser han gärna att teorigenomgångarna på hemsidan kompletteras med vanliga exempel. 
Läraren nämner även att han själv är sugen på att spela in klipp där han löser några av lärobokens 
uppgifter.   

Läraren kommenterar även det språk som används i matteklippen och att han själv använder ett 
annat språk. Han diskuterar för- och nackdelar av skillnaderna: 
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Jag vet ju hur jag pratar matematik med mina elever och de ord jag använder och de jag inte 
använder /…/ åh, det finns nog en styrka i också att vi pratar lite olika ehm, men, ja, det var 
vid nått tillfälle jag tänkte att det var något eh matematiskt ord som jag tänkte att jag inte är 
helt säker på att eleverna hängde med på eller förstår eller, jag tror att de bara hoppar över 
det faktiskt. Eh, jag tror att det var ”kommutativa lagen” du tog upp i nått bevis där /…/ Så 
där är det väl nått som är, det kanske både är en styrka, och jag funderar lite, en, eller nej, det 
kanske inte, nej ett problem tror jag inte att det blir men, jag tror i alla fall att jag har mitt 
språk och du har ditt språk /…/ Men de är kanske vana att höra mig och det blir lite mycket 
och det kanske är en inställning och en invänjning vid att höra någon annan prata kanske 
också. 

I övrigt säger sig läraren vara nöjd med klippens nivå, tydlighet och givna exempel. Han är särskilt 
nöjd med användningen av olika färger som han återkommer till vid flera tillfällen. Han tipsar 
dock om en redovisningsmetod som han kallar ”divided page” som går ut på att man delar sidan i 
två delar med ett streck på längden. På vänstra sidan gör man alla beräkningarna medan man på 
högra sidan förklarar med text vad man gör och varför. ”Så att man inte drar in förklaringar i 
redovisningen”, menar läraren.  

Läraren frågar också om jag utgår från något manus. Jag berättar att jag utgår från en kort lista i 
punktform med klippens tänkta väsentliga innehåll då jag spelar in. Läraren menar att det ibland 
märks att jag inte vet exakt vad jag vill säga, men att han inte kan avgöra om det är ett problem 
eller inte. Han ger dock som tips att spela in själva bilden först för att sedan spela in ljudet medan 
jag tittar på klippet. Detta menar läraren skulle kunna vara ett alternativ till att göra ett manus.  

I övrigt är läraren nöjd med klippens längd och ljud- och bildkvalitet. Följande konversation har 
att göra med lärarens åsikter om matteklippens längd: 

L: Ehm… Jag har, jag har varit nöjd med dem även om jag, jo vi har pratat om det lite innan 
tidigare också att de längre har ju oftast mer med bevis som tar lite längre tid att göra. Det 
går, det blir svårt att skala ner det egentligen. Men absolut, ju kortare ju bättre är det ju 
förstås. Så det inte blir allt för långa grejer för det tror jag inte heller är bra för att man 
ganska snabbt ska kunna komma fram till den poäng man vill ha ut av filmen så att säga. 
Ehm… men annars, absolut jag skulle säga att av det jag har tittat på så har det varit bra, jag 
känner inte att det har varit för långt av de vi har tittat på eller att det har varit för stressande, 
att man känner att du försöker bli klar för fort på något sätt. Och sen tycker jag att de har 
varit adekvata till dina mål som du ändå har tagit upp i varje film. Av de jag har sett, nu har 
jag ju inte sett långt ifrån alla, men framförallt geometrin har jag tittat runt lite grann. 

I: Skulle du kunna uppskatta någon smärtgräns i tid? 

L: Ja, men jag tycker inte mer än 10 minuter ska de nog inte vara ändå som vi redan har varit 
inne på och också om man ska försöka få in och jobba lite mer med att eleverna kanske kan 
titta på det med sina telefoner och så där så tror jag att… eh… allt för mycket videotid 
kanske tar för mycket batterier och så där så man ska nog försöka av såna skäl, just av 
praktiska skäl för användningen av utrustningen inte har för långa. 
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Läraren gör också en jämförelse mellan matteklippen på Matteklotter och Daniel Barkers klipp på 
www.danielbarker.se på vilka skaparens hand syns i bild. Läraren anser att matematiken blir 
tydligare i matteklippen på Matteklotter: 

Apropå det som, det här med skillnaden med Daniels filmer med att man ser hans hand och 
tycker, jag tycker inte att det är särskilt tydligt, att det är det bästa för mig i alla fall för att jag 
tycker att man har sett mycket tydligare på dina filmer, alltså där blir matematiken ”in your 
face” på nått sätt.  

7.3.1.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 9 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 11 till och med 15. 

 

FIGUR 9 - ELEVSVAR TEMA 3, INNERSTADSSKOLA 1 

Figuren visar att alla elever, med undantag från de maximalt tre elever som har svarat ”ingen 
åsikt”, svarar att de instämmer delvis eller helt med påståendena ”Jag är nöjd med videoklippens 
innehåll, längd och nivå”. Dessutom anger de flesta eleverna att de instämmer helt med dessa 
påståenden och även med de två nedanstående.  

En elev instämmer delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med videoklippens bildkvalitet” och två 
elever instämmer delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med videoklippens ljudkvalitet”. Övriga 
elever instämmer delvis eller helt med dessa påståenden med undantag för tre elever som svarar 
”ingen åsikt”.  

Följande elevkommentarer kan kopplas till detta tema: 

”Tydligt och lättförståeligt. Bra användning av olika färger.” 

”Jag tycker att det var bra och välgjorda videoklipp, jag lärde mig mycket genom att titta på dem.” 

”Det vore bra om ljudkvalitén ökades! Till exempel: spela in med en riktig mikrofon i stället för 
ett headset. Till och med en iPod/iPhone skulle räcka!” 

”Bra jobbat! Tydliga och snygga bilder framförallt!” 
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”Videoklippen är tydliga och bra.” 

”Bra att det är tydligt!” 

”Jag tycker att var bra och det gick lagom fort fram (man hängde med) och jag tänka mig att se 
fler.”	  

7.3.2 INNERSTADSSKOLA	  2	  

7.3.2.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Läraren säger att hon kan tycka att det går lite långsamt i matteklippen och att hon vet att vissa 
elever känner likadant. Hon menar också att klippen bara tar upp det mest grundläggande och 
hon säger att några av hennes elever efterfrågar en högre nivå. Läraren påpekar att hennes elever 
redan är ganska duktiga, men säger samtidigt att det är svårt att hitta en nivå och ett tempo som 
passar alla elever jämt.  

Jag frågar om läraren har några åsikter om det matematiska språkbruket i matteklippen eftersom 
övriga lärare haft det. Hon svarar då att det inte är någonting hon har reflekterat över och frågar 
vilka de andras åsikter är. Jag säger då att de generellt menar att språket i filmerna är mer strikt 
och matematiskt korrekt än det språk lärarna själva väljer att använda i klassrummet. Läraren 
svarar: 

Jag försöker blanda ganska mycket, men jag tycker att det är viktigt att de lär sig de här 
orden. Ehm… tycker jag. Men sen är det ju dumt om det hindrar dem i deras arbete, om de 
inte för…, om det begränsar om de inte förstår, att det är därför det sätter stopp för dem.   

Läraren säger att exemplen och förklaringarna i matteklippen är bra, men att det ibland är svårt 
att bara titta på ett klipp då en del bygger på exempel från tidigare matteklipp. Samtidigt som det 
är bra att det finns ett sammanhang mellan klippen menar läraren att det är synd att man inte kan 
be en elev att gå in och titta på just ett specifikt klipp då förståelsen hänger på att man tittat på de 
tidigare.  

Läraren säger att hon inte har några åsikter om varken matteklippens ljud- eller bildkvalitet. Hon 
har heller inte reflekterat över att klippen är gjorda i en tagning eller märkt av några felsägningar. 
Däremot har hon något att säga om klippens längd:  

I: Har du någonting att säga om längden på klippen? 

L: Ehm, de är runt sådär sju minuter eller hur? 

I: Ja 

L: Nej alltså, jag tycker alltid det är bra med korta grejer. Så de kan kolla på bussen. Nej, men 
inte för min del, men de har säkert en del att säga till om det, eller tycka till om det.  

I: Om du skulle uppskatta en smärtgräns, vad är ett kort klipp för dig?  

L: Jag tycker nog att de är kanske lite långa med sju minuter, de måste sitta och koncentrera 
sig ganska länge på en gång även fast en föreläsning är längre än så. Men här blir det ju bara 
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det här mer titta rakt fram och försöka förstå hela tiden. Kanske… ja… lite kortare, men 
filmen måste ju få med allt så ja.  

I: Men typ fem minuter kanske? 

L: mm 

7.3.2.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 10 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 11 till och med 15. 

 

FIGUR 10 - ELEVSVAR TEMA 3, INNERSTADSSKOLA 2 

Figuren visar att de flesta eleverna, med undantag från de maximalt sju elever som har svarat 
”ingen åsikt”, svarar att de instämmer delvis eller helt med påståendena ”Jag är nöjd med 
videoklippens innehåll, längd och nivå”. Dessutom anger de flesta eleverna att de instämmer helt 
med dessa påståenden. Den av dessa aspekter som får mest negativ kritik är videoklippens nivå 
där tre elever uppger att de delvis inte är nöjda och ytterligare en elev att han eller hon alls inte är 
nöjd.    

Två elever instämmer delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med videoklippens ljudkvalitet”. 
Övriga elever instämmer delvis eller helt såväl med detta påstående som med påståendet ”Jag är nöjd 
med videoklippens bildkvalitet” med undantag för sju elever som svarar ”ingen åsikt”. En 
övervägande del av eleverna svarar att de instämmer helt med dessa båda påståenden. 

Följande elevkommentarer kan kopplas till detta tema: 

"Det du går igenom är på väldigt basic godkänd nivå. Det är bra, men gör gärna lite svårare 
också." 

"Jag tycker att upplägget av själva sidan skulle kunna vara mer profectionell [sic]. Vilket medföljer 
att man tar engagemanget och videon mer seriöst! JÄTTE BRA!!!" 

"Matteklotter är kanon när läraren förklarar dåligt och alldeles för fort. Man förstår allt på 
matteklotter! Kanon bra jobb!" 
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"Tyvärr saknades filmklipp på just det moment jag eftersökte. Annars var det bra när man väl tog 
sig tid att kolla. Ibland var videona [sic] lite väl utförliga, det blev då långtråkigt o meningslöst" 

"För låg nivå på klippen. Lär mig inte de svåra delarna av matematiken." 

"Förklarar jätte bra så man förstår. Ger bra exempel. Fortsätt och göra fler tack =)." 

"Jag tycker att allt förklaras mycket bra och ordentligt. Man förstår mycket, för videoklippen är 
bra utformade." 

"Mycket bra upplägg, om något lite över informativa. Dock är det ju bättre åt det hållet än att 
man inte förstår." 

"Det vore bra om det fanns svårare nivåer som man gick igenom också, annars väldigt bra idé 
och fungerar bra." 

"Ett bra sätt att få hjälp utan lärare. Ha mer svåra saker och större utbud." 

"Gör gärna lite svårare tal." 

7.3.3 FÖRORTSSKOLA	  1	  

7.3.3.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Det är lärarens mening att matteklippens nivå ligger något högre än vad första matematikkursen 
vanligtvis gör för samhällsprogrammet och han syftar då främst på nivån av det matematiska 
språket. Detta är dock någonting som han framhåller som positivt och kanske nödvändigt för 
elever som siktar mot de högre betygen: 

… och jag själv kan känna ibland att jag lägger mig på en ganska låg nivå för att försöka få 
med elever ibland… att jag använder en terminologi som kanske inte är riktigt är bekväm 
med själv, att jag använder för enkla ord då för att… så att… nej, jag tycker verkligen, jag 
gillar att nivån ligger lite högre för att jag har ett antal elever som är svaga där jag måste 
”plussa” och ”gångra” och ”minusa” och sådär, men så har jag ett par stycken lite mer 
krävande, alltså elever som vill högre och då är de här ett utmärkt komplement i och med de 
[matteklippen, min anmärkning] använder de korrekta begreppen. Vi ska bland annat titta lite 
på bevis och kommunikation då och vad som krävs för att kunna kommunicera matematiskt. 
Kan man få högsta betyget om man använder ”gångra” och ”minusa” eller inte? 

Läraren påpekar att det märks att matteklippen inte är redigerade och att han uppfattar det som 
att eleverna stör sig på de felsägningar som en del klipp innehåller. Han menar att det i någon 
mening kräver att eleverna är uppmärksamma när de tittar på klippen, men kan inte säga om det 
är en för- eller nackdel. Hans förslag är att man först spelar in bilden och därpå lägger på ljudet, 
vilket enligt hans mening skulle underlätta redigeringsarbetet.  

I övrigt säger läraren att han är nöjd med klippens längd och bild- och ljudkvalitet. Han anser 
också att de är välstrukturerade i sin uppbyggnad: 

Det är, i och med att ni väljer och jobba mot en enhetlig bakgrund hela tiden och byter 
mellan färger dessutom som är ganska enkla att se skillnad på så tycker jag att det funkar 
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utmärkt. Den längsta som jag tittade på nu då, som de har till idag då, triangelns 
vinkelsumma, det är ju en, det är inte en normallängd på klippet men, det är ju… eh… 
området, ytan som filmen rör sig på är större än själva… skärmen… än själva rutan för 
filmen så att ni flyttar ju uppåt och nedåt, men där är det, tycker att det är väldigt tydligt 
strukturerat innan så att ni… det känns i alla fall planerat att i första… innan vi flyttar ner 
måste vi få plats med allt det här. Och när vi flyttar ner så måste den här från den första 
biten finnas med. Och när vi sen flyttar ner så måste den här första biten finnas med så att… 
det funkar alldeles utmärkt, jag gillar dem, jag tycker att de är otroligt tydliga, ehm… i, i sin 
uppbyggnad. 

Läraren gör också en jämförelse mellan matteklippen på Matteklotter och andra klipp han sett på 
YouTube. Han anser att de senare generellt håller en låg kvalitet och pekar på aspekter som ljus, 
ljud och bild. Han berättar hur han finner det störande med filmade lärare framför en whiteboard 
eftersom tavlan ofta ger irriterande ljusreflektioner.  

7.3.3.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 11 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätfrågorna 11 till och med 15. 

 

FIGUR 11 - ELEVSVAR TEMA 3, FÖRORTSSKOLA 1 

Figuren visar att alla elever, med undantag från en, svarar att de instämmer delvis eller helt med 
påståendena ”Jag är nöjd med videoklippens innehåll och längd”. Något fler elever instämmer delvis 
än helt med dessa påståenden. En elev är inte alls nöjd med videoklippens innehåll och är delvis 
inte nöjd med klippens längd. Två elever instämmer delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med 
videoklippens nivå” medan övriga elever antingen instämmer delvis eller helt. 

Två elever instämmer delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med videoklippens bildkvalitet” och 
sex elever instämmer inte alls eller delvis inte med påståendet ”Jag är nöjd med videoklippens 
ljudkvalitet”. Övriga elever instämmer delvis eller helt med dessa påståenden och fler än hälften av 
dessa instämmer helt.  

Följande elevkommentarer kan kopplas till detta tema: 
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”fungerade bra att se på videoklippen, var mer intressant än att läsa ur boken. Vissa av klippens 
svårighetsnivå var lite låg, men var en bra inledning på de nya sakerna.” 

”Filmerna kan vara lite svåra att förstå.” 

”Filmerna är ibland lite för långa vilket gör att det blir långtråkigt. Du andas för högt i 
mikrofonen. Höger och vänster måste du öva på ” 

”Jag tycker att det kan vara rätt så jobbigt när du säger fel i videos för det förvirar [sic] mig 
ganska mycket. Du borde redigera så att misstagen du gjort inte kommer med i videon” 

”Ibland blev det lite rörigt när du sa fel håll osv. Men annars tycker jag det var okej.” 

"Tycker att dom är bra, bra med förklaringar långsamt och tydligt, dock så är det i vissa filmer du 
skriver fel eller så, istället för att ta med det kan du klippa bort, göra om och göra rätt! Annars 
jättebra idé." 

"Fixa en bättre mikrofon så att det inte låter så skrikigt kan bli smått irriterande efter ett par tio 
minuter. Men annars grymma filmer och man förstår." 

"Det gick lite för snabbt." 

"Jag tycker att själva sidan är bra gjord och sådant men jag stör mig lite på rösten och ibland hör 
man inte vad du säger vilket inte behöver vara pga [sic] dig utan av ljudkvalitén, så den tycker jag 
inte är så bra." 

"Ibland kan det bli lite jobbigt när ni hakar upp er på ord. Som t ex när ni ska säga > eller < än då 
säger ni fel på höger och vänster och då hakar man sig lätt upp på det." 

7.3.4 FÖRORTSSKOLA	  2	  

7.3.4.1 RESULTAT	  FRÅN	  LÄRARINTERVJUN	  
Som tidigare nämnts har läraren åsikter om matteklippens språknivå. Med tanke på många elevers 
svårigheter med det svenska språket anser han att nivån utgör ett problem för elevernas förståelse 
av det matematiska innehållet i klippen. Så här säger han om skillnaden mellan språket i klippen 
och det språk han själv använder i undervisningen: 

och sen så tror jag, du och jag, vi använder inte samma ord… och det är väl så att jag… jag 
försöker ju hålla mig… eller… inte kanske hålla mig så matematisk strikt, korrekt terminologi 
hela tiden som när jag försöker förklara någonting… ja mer vardagsnära som våra elever är 
inte så duktiga på svenska alla gånger. 

Läraren påpekar dock att eleverna även måste lära sig det matematiska språket då det är en del av 
betygsättningen. Som exempel ger han att eleverna inte kan säga ”plussa” och ”minusa” utan 
måste lära sig använda orden addition och subtraktion. Däremot har han följande att säga om hur 
långt han anser att man kan gå och att det kanske beror på vilket program man undervisar på: 

I: Hur långt ska man dra det? 
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L: Nej precis och att en olikhet är ”strikt” liksom det är det. ”Vadå strikt?” liksom vad 
betyder det? Men, jag menar de har inte ens hört ordet ”strikt”, så är det ju. 

/…/  

L: Sen kanske det hade varit annorlunda om man gjort det här på en NV-klass liksom… 
alltså de ska ju känna till såna här grejer på ett annat sätt än vad mina samhällselever ska göra. 

I övrigt säger läraren att han är nöjd med matteklippens innehåll och nivå. Han tycker att 
uppgifterna är lätta att förstå och att valda exempel fungerar bra. Han framhåller det som positivt 
att det finns en progression, att svårighetsgraden ökar från ett klipp till ett annat, om man till 
exempel tittar på samtliga klipp om ekvationer.   

Vad gäller matteklippens längd anser läraren att de generellt är för långa och att smärtgränsen för 
hans elever ligger kring fem minuter. Annars säger han att han är nöjd med klippens ljud- och 
bildkvalitet.  

Läraren har också åsikter om upplägget på hemsidan www.matteklotter.se. Han tror att 
uppdelningen i de kategorier som finns kan göra det svårt för elever att själva hitta till rätt klipp 
och att en uppdelning mer liknande lärobokens kanske skulle vara att föredra.  

Jag frågar läraren om han har sett några andra undervisande videoklipp om matematik på till 
exempel YouTube och om han i så fall kan göra en jämförelse mellan dessa och matteklippen på 
Matteklotter. Han svarar då att han sett klipp där en lärare filmats framför en whiteboard, men att 
han föredrar de på Matteklotter. Annars ”sitter man och tänker på hur han står där och viftar och 
grejar och skriver” anser läraren och menar på att detta är ett störningsmoment. Dessutom säger 
läraren att matematiken riskerar att hamna för långt bort i bild eller att läraren i bild skymmer det 
som skrivits på tavlan.   

7.3.4.2 RESULTAT	  FRÅN	  ELEVENKÄTEN	  
Figur 13 visar de sammanställda elevsvaren på frågorna 11 till och med 15. Figuren visar en stor 
spridning mellan elevsvaren. Flertalet elever uppger ändå att de i någon mån är nöjda med 
videoklippen bild- och ljudkvalitet. Det är framförallt klippens nivå och längd som kritseras något 
mer negativt, vilket också framgår av nedanstående elevkommentarer. De flesta av eleverna som 
delvis eller inte alls instämmer med påståendena går i klass A. 
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FIGUR 12 - ELEVSVAR TEMA 3, FÖRORTSSKOLA 2 

Följande elevkommentarer kan kopplas till detta tema. Alla utom de två sista kommentarerna 
kommer från elever i klass A.  

"Jag tror att det skulle vara mycket lättare att förstå sig på om det [inte, min anm.] var så jätte 
komplicerat språk." 

"Långa lösningar kan förvirra ens tänkande." 

"för långa genomgångar." 

"Jag tycker att arbet [sic] var bra men det var för långt och jag kände att jag blev dummare än jag 
var. Men bra jobbat." 

"Jag tycker att du förklarade bra i början men det blev svårt att förstå när du skrev ner massa 
räknesätt och tal överallt." 

"Du gjorde det så komplicerat att du tappade bort mig! Du förenklade det så mycket att det blev 
svårt annars var det bra även om jag inte lärde mig! ” 

"Tycker att det var lite för komplicerat." 

"videoklippet var bra. Jag hade bara lite svårt att hänga med. Annars var det bra." 

"Videoklippen var lite för långa annars var de bra." 

”Jag tycker att förklaringarna i videoklippen borde bli mer tydligare på något sätt.” 

”Rösten var ganska jobbig att lyssna på.”  
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8 ANALYS	  
Analysen delas upp tematiskt efter samma teman som användes vid resultatredovisningen. 
Temana ska dock inte ses som helt avskilda från varandra. Till exempel kan användningen av 
matteklippen vara avgörande för vilken påverkan de haft på lärare och elever. Uppdelningen är 
främst avsedd för att underlätta analysarbetet och även läsandet.  

Före analysen av varje tema hittas en sida med figurerna från elevresultaten tillhörande temat i 
fråga. Detta för att läsaren lättare ska kunna hänga med i analysens jämförelser av de olika 
skolorna. 
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FIGUR	  1-‐4	  TILLHÖRANDE	  ELEVRESULTAT	  TEMA	  1	  
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8.1 TEMA	  1	  –	  ANVÄNDNINGEN	  AV	  MATTEKLIPP	  PÅ	  NÄTET	  	  
Under denna rubrik kommer resultaten som redovisats under Tema 1 att analyseras. Detta syftar 
till att besvara studiens första forskningsfråga: 

1. Hur använder lärare och elever vissa matteklipp på nätet i gymnasieskolans kurs 
matematik 1b? 

Innerstadsskola 1 och Förortsskola 2 har det gemensamt att läraren till den största delen har 
använt matteklippen under lektionstid. De har av olika anledningar valt att inte ge eleverna i 
uppgift att titta på klipp utanför skoltid. Läraren i Förortsskola 2 hade först idéer om att använda 
matteklippen utanför lektionstid, men övergav detta utan att pröva. I de andra två skolorna har 
lärarna i större utsträckning låtit eleverna titta på matteklippen utanför lektionstid. Tittar man på 
resultaten från elevenkäterna ser man att eleverna i dessa skolor har tittat på fler klipp, i större 
utsträckning tittat på klipp utan lärarens uppmaning och fler elever har använt videoklippens 
funktioner än eleverna i de andra två klasserna. Detta tyder bland annat på att matteklippen är 
lättillgängliga för eleverna utanför skolan, vilket också påpekades av läraren på Förortsskola 1. 
Det tyder också på att elevernas användning av matteklippen beror av hur lärarna väljer att 
använda dem i undervisningen.  

I Innerstadsskola 1 har dock betydligt fler elever än i Förortsskola 2 tittat på matteklipp på annan 
plats än i skolan, 13 av 28 elever i Innerstadsskola 1 mot endast en av 41 elever i Förortsskola 2. 
En större andel elever i Innerstadsskola 1 än i Förortsskola 2 har dessutom tittat på klipp utan 
lärarens uppmaning. Detta kan bero på att eleverna i Förortsskola 2 har sämre förutsättningar för 
att titta på matteklipp utanför skolan på grund av den brist på datorer i hemmet som läraren 
påpekade. Skillnaderna mellan dessa skolor kan alltså bero på skillnaderna i socioekonomisk 
status. Utöver detta kan olikheterna också i viss mån bero på skillnaderna i elevernas 
prestationsnivå. Detta eftersom att sex av de sju eleverna i Förortsskola 2 som tittat på matteklipp 
utan lärarens uppmaning går i klass A som enligt läraren är den prestationsmässigt starkare av de 
två klasser som han undervisar i matematik 1b. Skillnaderna i prestationsnivå kan påverka antalet 
matteklipp som eleverna sett på två sätt. Antingen har de svagare eleverna generellt lägre 
studiemotivation än de starkare eller så upplever de svagare eleverna matteklippen som så svåra 
att de tappar motivationen att titta på fler klipp.   

Tittar vi på skillnader mellan Innerstadsskola 2 och Förortsskola 1 ser vi att en större andel elever 
har tittat på matteklipp utan lärarens uppmaning i den förstnämnda än i den sistnämnda skolan. I 
övrigt har ungefär lika stora andelar av eleverna i de båda klasserna sett fler än fem matteklipp. 
Dock ska vi komma ihåg att läraren i Innerstadsskola 2 berättade att de aktivt använt klipp i 
samband med undervisning under endast en vecka. Eleverna i Innerstadsskola 2 har alltså tittat på 
ungefär lika många klipp som eleverna i Förortsskola 1, men på kortare tid. Resultatet kan bero 
på att klassen i Innerstadsskola 2 hade prov under testperioden vilket gör det troligt att många 
elever självmant valt att titta på matteklipp på egen hand som repetition inför provet. Skillnaden 
kan också bero på elevernas ambitions- och prestationsnivå. I Innerstadsskola 2 nämnde läraren 
att eleverna kommit in med i stort sätt endast VG och MVG i betyg från grundskolan medan 
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läraren i Förortsskola 1 berättade att ungefär hälften av eleverna riskerade att inte nå upp till 
godkänd nivå i pågående matematikkurs.  

Jämför vi istället Innerstadsskola 1 och 2 som enligt statistiken som låg till grund för urvalet är 
mest likartade ser vi definitivt fler skillnader än likheter i elevresultaten. Detta visar att givet att 
elevprestationer och socioekonomiska förhållanden är likartade spelar lärarens sätt att använda 
klippen stor roll för hur eleverna använder dem.  

Vi kunde alltså se att fler elever såg fler matteklipp och i större utsträckning utan lärarens 
uppmaning om läraren aktivt föreslog elever att titta på dem utanför lektionstid. Detta kan ha att 
göra med studiens resultat som pekar på att fler elever än vad lärarna tror faktiskt tittar på 
matteklipp under annat än skoltid och än mer så om läraren pushar för det. Läraren på 
Innerstadsskola 1 återkommer flera gånger under intervjun till att han helst inte ger läxor då han 
misstänker att många elever ändå inte gör dem. Samtidigt visar elevresultaten att nästan hälften av 
eleverna i hans klass som besvarat enkäten har tittat på klipp på annan plats än i skolan. Det här 
visar åtminstone att en avsevärd del av lärarens elever ibland väljer att ägna sig åt matematik 
utanför skoltid. Läraren i Innerstadsskola 2 meddelade under intervjun uppfattningen att hälften 
av hennes elever hade tittat på matteklipp. Endast fem av hennes elever uppgav dock att de inte 
sett några matteklipp alls och 21 av klassens 28 elever uppger att de tittat på klipp på annan plats 
än skolan. Läraren på Förortsskola 1 hade uppfattningen att någonstans mellan en tredjedel och 
hälften av hans elever gör läxan när den består i att titta på ett eller flera matteklipp. Tittar man på 
elevresultaten berättar de att 17 av 21 elever i klassen har tittat på klipp utanför skolan. Detta 
pekar på att de flesta av hans elever i alla fall någon gång under perioden faktiskt gjort läxan. 
Elever från samtliga dessa skolor har även kommenterat i fritext att matteklippen är användbara 
då inte bok eller lärare finns tillgänglig. 

Resultaten från Förortsskola 2 visar dock att endast en elev tittat på klipp utanför skolan. Elever 
kan fortfarande ha tittat på klipp utanför lektionstid. På den här skolan har som sagt eleverna 
tillgång till en egen laptop så länge de befinner sig på skolans område vilket skulle möjliggöra 
detta. Sju av de 41 tillfrågade eleverna kan ha gjort det med tanke på att så många elever svarat att 
de tittat på klipp utan uppmaning från läraren. Lärarens uppfattning var att få elever självmant 
skulle sätta sig ner och titta på matteklipp under skoltid. Vad läraren menar med få är naturligtvis 
svårt att veta.   

När eleverna tittat på matteklipp enskilt har de också i större utsträckning använt funktioner som 
pausa och spola eller titta igen. Givetvis har det att göra med att de då själva har möjligheten att 
nyttja dessa funktioner. Det var dock inte självklart att elever alls skulle välja att göra det. När 
lärare har visat matteklippen i helklass finns det inga utsagor från lärarna som tyder på att dessa 
funktioner har använts, annat än från läraren i Förortsskola 2 som berättar att han har pausat 
klippen i slutet så att allt som skrivits i klippet visas på skärmen.   

Låt oss särskilt titta på det sätt som läraren på Förortsskola 1 valt att arbeta med matteklippen på 
eftersom det skiljer sig från de övriga lärarnas. En gång i veckan har han gett eleverna som läxa 
att titta på matteklipp som introduktion till nya avsnitt. Uppföljningen av läxan består sedan av 
att eleverna diskuterar klippet eller klippen i en diskussionsgrupp där läraren utgör moderator. 
Skillnaden från de övriga lärarnas användningssätt ligger främst i hur klippen här används i syfte 
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att göra undervisningen mer elevinvolverad vilket innebär att klippen aktivt används för att 
förändra klassrumsundervisningen. Eventuell påverkan av detta på läraren och elevernas tas upp 
under nästa tema. 

Samtidigt menar läraren i Förortsskola 1 att han gärna skulle använda klippen som repetition av 
tidigare genomgångar för att eleverna ska få höra matematiken från flera olika håll. Dock anser 
han att det inte finns tid för repetition. Genom läxornas efterföljande diskussioner kan eleverna 
trots allt ta del av matematik i skolan som de redan har stött på i matteklippen, vilket kan ses som 
en sorts repetition. Även läraren i Innerstadsskola 1 påpekar att matteklippen kan användas som 
förstärkning då eleverna ges möjlighet att ta del av matematiken från flera olika källor.     

8.1.1 SAMMANFATTNING	  OCH	  TOLKNING	  UTIFRÅN	  TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  TEORI	  
• Elevernas sätt att använda matteklippen beror på hur lärarna väljer att använda dem. 
• Fler elever väljer att titta på fler matteklipp utanför lektionstid om lärare aktivt pushar för 

det. 
• Skillnader i elevernas användning kan också bero på skillnader i elevprestationer och 

socioekonomiska status. Elever från skolklasser med höga studieresultat och från miljöer 
med hög socioekonomisk status väljer i högre grad självmant att titta på matteklipp än 
elever från skolklasser med sämre studieresultat eller som kommer från miljöer med låg 
socioekonomisk status.  

• När elever tittar på matteklipp på egen hand använder de generellt funktioner som pausa, 
titta igen eller spola. När lärare visar matteklipp i klassrummet används dessa funktioner i 
mindre utsträckning. 

• Lärare kan använda matteklippen i syfte att göra klassrumsundervisningen mer 
elevinvolverad. 

• Genom att använda matteklippen i undervisningen kan lärare låta eleverna ta del av 
matematiken från olika källor, vilket de menar kan fungera som förstärkning. 

I avsnitt 4.1 nämndes en undersökning av effekterna av IKT i undervisningen i slutet av 1990-
talet. Här framkom att speciellt lärare i matematik inte visste hur de skulle använda tekniken i 
undervisningen (Riis, Nissen, & Samuelsson, 2000). Alla lärare som medverkat i undersökningen 
har dock hittat sätt att använda matteklippen i sin undervisning. Detta kan ha att göra med att 
matteklippen är anpassade till skolan vilket enligt Pedersens kritik oftast inte är fallet (Pedersen, 
2000).  

Tweddell Levinsen och Holm Sørensen menar att IKT i undervisningen kan ha positiva effekter 
om läraren designar undervisngen så att eleverna får möjlighet att använda sina informellt 
förvärvda IT-kunskaper för att arbeta med formella skoluppgifter (Tweddell Levinsen & Holm 
Sørensen, 2011). Detta kan förklara varför fler elever väljer att titta på fler matteklipp om läraren 
pushar för det. Det kan antas att många elever är väl förtrogna med YouTube och vad som är 
möjligt att göra med videoklippen där. Dessa kunskaper uppmanas de nu att använda för att lära 
sig matematik. Detta kan också förklara att eleverna använder videoklippens funktioner i större 
utsträckning än vad lärarna gör. Kanske överträffar många elevernas förmågor lärarnas när det 
kommer till användningen av YouTube-klipp.   
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Två av lärarna har valt att använda matteklippen på de sätt som Jones och Cuthrell menade var 
vanligast, det vill säga som en del i klassrumsundervisningen (Jones & Cuthrell, 2011). I 
Förortsskola 1 kan man dock tydligast se att läraren arbetar med att låta eleverna diskutera och 
analysera klippen, vilket liknar det som Niess och Walker förespråkar (Niess & Walker, 2009). Ur 
ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv kan man säga att läraren här, i sin design av 
undervisningen, föreslår olika resurser och teckenvärldar. Eleverna använder matteklippen enskilt 
och kan i klassrummet sedan kombinera den teckenvärlden med språk och gester. Om de 
dessutom har penna och papper att tillgå under diskussionen kan de även skapa bilder och 
använda sig av symboler för att visa sina kunskaper.  

Läraren i Förortsskola 1 har som diskussionsgruppens moderator möjlighet att se tecken på 
lärande och förstå elevernas val av navigerande principer. I enlighet med vad som förespråkas av 
Hatties teorier (Hattie, 2008) kan detta även ses som ett arbetssätt där läraren aktivt styr eleverna 
utifrån vad de vet och förstår. Dessutom finns stort utrymme för ömsesidig feedback från både 
lärare och elever. Arbetssättet kan även ses som ett där läraren aktivt tar ansvar för lärandet, 
vilket Hansson menar har positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling (Hansson, 2011). De 
elever som inte deltar i diskussionsgruppen lämnas dock fortfarande åt sig själva och ansvaret för 
lärandet ligger i huvudsak hos dem.    

Lärare menar att det finns fördelar med att eleverna får höra matematiken från flera olika håll och 
att matteklippen på så sätt kan användas som förstärkning. Utifrån ett designteoretiskt och 
multimodalt perspektiv kan detta tolkas som att läraren, genom att använda matteklippen, kan 
utöka de teckenvärldar han eller hon normalt använder i undervisningen. Kort sagt kan det tolkas 
som att läraren även på det här sättet erbjuder eleverna olika resurser och teckenvärldar att 
använda i lärandeprocessen.    



Teknik och lärande, examensarbete UMK900   2012-04-19 
Magdalena Östlund  Sida 54 av 68 
 
 
FIGUR	  5-‐8	  TILLHÖRANDE	  ELEVRESULTAT	  TEMA	  2	  
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8.2 TEMA	   2	   –	   EVENTUELL	   PÅVERKAN	   PÅ	   LÄRARENS	   ARBETE	   OCH	   ELEVENS	  
KUNSKAPSUTVECKLING:	  

Under denna rubrik kommer resultaten som redovisats under Tema 2 att analyseras. Detta syftar 
till att besvara studiens andra forskningsfråga: 

2. På vilket sätt anser lärare och elever att undervisningen och lärandet påverkas av 
användningen av dessa matteklipp på nätet? 

Låt oss börja med att konstatera att lärarna har haft svårt att uttala sig om någon eventuell 
påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Studiens korta tid ges som anledning främst av läraren 
på Innerstadsskola 2 vilket kan antas gälla även för övriga lärare.  

Det man kan konstatera är att eleverna generellt inte anser att matteklippen har påverkat deras 
matematikintresse eller benägenhet att göra matematikläxorna. I Förortsskola 1 har dock en inte 
helt obetydlig del av eleverna (9 av 21 stycken) angivit att det senare har ökat. Detta kan ha att 
göra med det faktum att läraren har valt att i huvudsak ge matteklipp just i läxa och dessutom 
under lektionstid gjort en uppföljning av läxan. Läraren på den här skolan har också 
uppfattningen att fler elever kommit mer förberedda till lektionen när han gett matteklipp i läxa 
än annars. Dessutom är det hans uppfattning att eleverna känner att de missat en del av lektionen 
om de inte gjort läxan vilket tyder på att läxan känns meningsfull för eleverna. Detta skulle peka 
på att denna aspekt av matteklippens påverkan på eleverna beror på hur läraren använder dem i 
samband med undervisningen.  

De allra flesta eleverna i innerstadsskolorna och i Förortsskola 1 har angett att deras 
matematikkunskaper har ökat genom att titta på matteklippen. Frågan är om de faktiskt menar att 
de lärt sig mer med hjälp av klippen än de hade gjort utan dem eller om de menar att de över 
huvud taget lärt sig matematik under perioden. Detta kan förstås även vara svårt för eleverna att 
avgöra. Flera elevkommentarer pekar dock på att eleverna faktiskt anser att de lärt sig mer genom 
att titta på matteklippen. Det med kommentarer som att de har lärt sig mycket, förstår mer och 
att det är ett roligt sätt att lära sig på. Det man kan säga är att eventuella kunskapsökningar inte 
verkar ha något samband med vilka matteklipp de sett. Detta eftersom dessa tre klasser, baserat 
på lärarnas utsagor, har jobbat med olika avsnitt och således tittat på olika matteklipp.  

Med undantag för läraren i Innerstadsskola 2 har samtliga lärare på något sätt nämnt att 
matteklippen har påverkat hur de tillsammans med eleverna samtalar om matematik. Läraren i 
Innerstadsskola 1 menar att han, genom att kunna variera mediet i undervisningen, har haft mer 
att referera till i samtal med eleverna. I Förortsskola 1 har man jobbat med en diskussionsgrupp, 
vilket läraren anser har gjort undervisningen mer elevinvolverad. Dessutom uppger han att 
mindre lektionstid läggs på genomgång vilket ger mer tid för meningsfull diskussion. Läraren i 
Förortsskola 2 anser att diskussion underlättas när inte han själv haft genomgången. I 
Innerstadsskola 2 har man inte aktivt arbetat med klippen i klassrummet. Detta kan förklara 
varför mer än hälften av eleverna i Innerstadsskola 1 och Förortsskola 1 uppger att de får ut mer 
av undervisningen när den inkluderar matteklippen. Diskussionsgruppen i Förortsskola 1 innebär 
troligen att det har pratats mest matematik i denna klass och vi ser även att flest elever här anser 
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att de får ut mer av undervisningen genom användningen av matteklippen. Eleverna i 
Förortsskola 2 anser dock generellt inte att denna aspekt har ökat. 

Faktum är att eleverna i Förortsskola 2 generellt anger att matteklippen inte haft någon påverkan 
på undervisningen eller deras lärande. Vissa har till och med angett att vissa aspekter har 
påverkats negativt vilket vi inte kunde se i någon av de andra skolorna. Läraren på skolan har 
uppfattningen att matteklippen har försvårat undervisningen för de svagaste eleverna. Elevernas 
språksvårigheter och nivån på det matematiska språket i matteklippen anges som orsak. De allra 
flesta eleverna på skolan har utländsk bakgrund och har inte svenska som modersmål. Kanske är 
det så att språket utgör ett allt för stort hinder för att matteklippen ska kunna utgöra ett stöd för 
dessa elevers kunskapsutveckling.  

8.2.1 SAMMANFATTNING	  OCH	  TOLKNING	  UTIFRÅN	  TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  TEORI	  
• Matteklippen påverkar generellt sett inte elevernas matematikintresse eller benägenhet att 

göra läxorna. Det senare kan dock påverkas positivt om läraren aktivt följer upp läxan 
med en diskussion samtidigt som läxan verkar meningsfull för eleverna. 

• Många elever anser att deras matematikkunskaper påverkas positivt av att titta på 
matteklippen. 

• Matteklipp kan positivt påverka hur och i vilken omfattning elever och lärare talar 
matematik i klassrummet. Detta kan bidra till att eleverna anser att de får ut mer av 
undervisningen.  

• Ovanstående positiva effekter av matteklippen tycks dock utgå om elevernas 
språksvårigheter och/eller kunskapsnivå utgör för stora hinder. 

Den fallstudie från 1998, gjord av bland andra Ulla Riis, som tagits del av berättade att eleverna 
varken lärde sig mer eller på en djupare nivå som ett resultat av IKT i undervisningen. Däremot 
visade Tweddell Levinsen och Holm Sørensens artikel från 2011 att IKT i undervisningen kan 
göra att elever till och med lär sig utöver uppsatta lärmål men att det beror på vilka IKT-verktyg 
som används och hur de används (Tweddell Levinsen & Holm Sørensen, 2011). Hur kan vi då 
förstå att de flesta eleverna i den här studien anser att matteklippen bidragit till att deras 
matematikkunskaper ökat och det oavsett på vilket sätt läraren har valt att använda klippen? Ett 
sätt att förstå det på är att matteklippen kan ha fungerat som förstärkning av ordinarie 
undervisning på det sätt som analyserats och tolkats under föregående tema.  

Kanske kan man, med hjälp av Tweddell Levinsen och Holm Sørensens artikel, även förstå 
ovanstående som en kombination av matteklippens utformning och lärarens användning. När 
elever tittar på matteklipp på egen hand kan de som sagt använda sig av funktioner som pausa, 
spola eller titta igen. Detta användande av informellt förvärvade IKT-kunskaper kan då inbjuda 
till att elever förhandlar och omförhandlar mening i inre dialoger. När lärarna istället visar 
matteklippen i klassrummet har vi sett tecken som visar på positiva effekter på hur och i vilken 
omfattning man talar matematik. Detta skulle då kunna betyda att matteklippen inbjuder till 
förhandling och omförhandling i dialog delad med andra. Denna tolkning motiveras också av 
analysen som pekar på att elever anser att de får ut mer av undervisningen då det diskuteras mer 
matematik i klassrummet.  
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Kilborn ifrågasätter elevernas möjlighet att utveckla ett matematiskt språk i enlighet med 
läroplanens mål när forskning visar att matematikkommunikationen mellan lärare och elever 
minskat med tiden (Kilborn, 2007). När det diskuteras mer matematik i klassrummet borde 
eleverna således utvecklas mer i riktning mot dessa mål. Detta ger ytterligare ett sätt att förstå 
varför fler elever anser att de får ut mer av undervisningen när det pratas mer matematik i 
klassrummet.   

Användningen av matteklippen i Förortsskola 1 analyserades och tolkades under föregående 
tema. Arbetssättet kunde då förespråkas ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på 
lärande samt utifrån Hatties och Hanssons teorier. I enlighet med vad dessa teorier förespråkar 
anser många elever i den här klassen att matematikkunskaperna ökat och att de får ut mer av 
undervisningen när den inkluderar matteklippen. Hansson menar också att det i ett aktivt 
läraransvar ingår att erbjuda eleverna meningsfulla aktiviteter (Hansson, 2011). Läraren i 
Förortsskola 1 anser som nämnts att eleverna som inte tittat på matteklipp inför lektionen inser 
att de missar en del av den. Detta kan betyda att eleverna ser aktiviteten att titta på matteklipp som 
meningsfull vilket kan vara ett sätt att förstå varför en betydande del av eleverna i den här klassen 
anser att deras benägenhet att göra läxan ökat.    

Matteklippen tycks dock inte ha haft någon positiv påverkan på eleverna i Förortsskola 2 även 
fast läraren påpekade att de ledde till ökad diskussion i klassrummet. Detta sammankopplades 
med språksvårigheter och generellt låga elevprestationer. I rapporten från OECD varnades för en 
andra digital klyfta mellan de som kan tillgodogöra sig fördelarna med IKT i undervisningen och 
de som inte kan det (Valiente, 2010). Det faktum att eleverna här generellt kommer från en miljö 
med låg socioekonomisk status innebär sannolikt att de också besitter ett lågt kulturellt kapital. 
Resultaten från den här studien skulle då utgöra ännu ett exempel på att den andra digitala klyftan 
existerar. Även om eleverna här har tillgång till egna datorer i skolan kom de sannolikt inte till 
gymnasiet med samma dator- och internetvana som eleverna i de övriga skolorna. Detta skulle 
kunna vara ett sätt att förstå de uteblivna effekterna.  

Elevernas språksvårigheter innebär ett annat sätt att förstå ovanstående. Madeleine Löwing 
menade att det inte spelade någon roll hur korrekt matematiskt språk som användes av lärarna 
om eleverna inte kan förstå vad som sägs (Löwing, 2006). Därför menade hon att utvecklandet av 
ett gångbart matematiskt språk måste ske successivt under hela grundskolan. Vilket matematiskt 
språk eleverna i Förortsskola 2 har utvecklat under tidigare skolår är svårt att veta. Vad vi kan 
anta är dock att många av eleverna lärt sig matematik på annat språk än svenska. Många elever 
har alltså åtminstånde inte lärt sig ett gångbart matematiskt svenskt språk vilket troligtvis innebär 
att matteklippens innehåll till stor del går dessa elever förbi.    
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FIGUR	  9-‐12	  TILLHÖRANDE	  ELEVRESULTAT	  TEMA	  3	  
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8.3 TEMA	  3	  –	  ÅSIKTER	  OM	  MATTEKLIPPENS	  INNEHÅLL	  OCH	  FORM:	  
Under den här rubriken kommer resultaten som redovisats under Tema 3 att analyseras. Detta 
syftar till att besvara studiens tredje forskningsfråga: 

3. Baserat på undersökningen – vilka aspekter finns det att ta hänsyn till rörande innehåll 
och form vid utveckling av matteklipp på nätet? 

När det kommer till vad eleverna anser om matteklippens nivå visar resultaten att vissa elever 
anser att den är för låg, andra att den är för hög medan de flesta ändå uppger att de är helt eller 
delvis nöjda med klippens nivå. De flesta elever som är mindre nöjda med matteklippens nivå 
hittas i Innerstadskola 2 och Förortsskola 2. Anledningen till missnöjet skiljer sig dock mellan 
skolorna. Bland elevkommentarerna från Innerstadsskola 2, kopplade till detta tema, handlar sex 
av totalt elva kommentarer om nivån vilken genomgående anses vara för låg. Man efterfrågar till 
exempel svårare uppgifter och tycker inte att man lär sig det som är svårt i matematiken. I 
Förortsskola 2 är det däremot sju elevkommentarer av totalt elva som berättar att nivån är för 
hög. Man anser att klippen är för komplicerade och att det är svårt att hänga med. Fyra elever 
kommenterar också att klippen är för långa vilket av en elev anses vara förvirrande. Ingen elev i 
Innerstadsskola 2 kommenterar längden. När det kommer till matteklippens längd är nästan 
hälften av eleverna i Förortsskola 2 i någon mån missnöjda, medan totalt två elever från de övriga 
skolorna är det.  

Skillnaderna har säkerligen att göra med elevernas olika kunskapsnivåer. Eleverna i 
Innerstadsskola 2 är troligen de som kommit från grundskolan med högst betyg och således 
generellt med mer förkunskaper än övriga elever. Detta förklarar varför några elever här anser att 
nivån är för låg. Resultaten visar också att fler elever i Innerstadsskola 1 än i Förortsskola 1 är 
helt nöjda med matteklippens nivå och längd samtidigt som statistiken och lärarnas utsagor pekar 
på att eleverna i Innerstadsskola 1 presterar bättre än de i Förortsskola 1. Ett par elever i 
Förortsskola 1 uppger i kommentarer dessutom att det kan vara svårt att förstå klippens innehåll. 
Eleverna i Förortsskola 2 är helt klart de som har störst svårighet att tillgodogöra sig 
matteklippens innehåll. Förutom att elevprestationerna här generellt är låga kommer de också 
från miljöer med lägre socioekonomisk status än övriga elever och en stor andel elever har 
utländsk bakgrund vilket med hög sannolikhet gör språket till ett reellt hinder. Allt detta tyder på 
att nivån i matteklippen är bäst anpassat till medel- eller något högre presterande elever.  

Tre lärare kommer med spontana kommentarer angående språknivån i klippen. Lärarna i 
förortsskolorna och läraren i Innerstadsskola 1 påpekar att klippen använder ett annat, mer strikt 
matematiskt, språk än vad de väljer att göra i klassrummet. Läraren på Förortsskola 1 anser att 
detta är positivt och läraren på Innerstadsskola 1 kan inte riktigt säga om det utgör ett problem 
för eleverna eller inte men att han tror att de kanske måste vänja sig vid klippens språkbruk. 
Läraren på Förortsskola 2 anser dock att språket som används i klippen gör det svårt för hans 
elever att hänga med i matematiken. Detta främst på grund av att eleverna inte är ”så duktiga på 
svenska alla gånger.” Totalt sett har endast en elev från samtliga skolor kommenterat 
matteklippens språk. Den eleven går i Förortsskola 2 och tycker som läraren att språket är för 
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komplicerat. Elevernas åsikter angående matteklippens nivå och längd stämmer i övrigt ganska 
väl överens med lärarnas. 

De allra flesta eleverna från samtliga skolor är i någon mån nöjda med innehållet i matteklippen. I 
förortsskolorna är det dock fler elever som är delvis än helt nöjda. I Förortsskola 2 kan man 
tänka sig att detta är av samma anledning som ovan gällande klippens nivå och längd, men det 
kan också ha att göra med vilka matteklipp man har tittat på. I Förortsskola 1 förtäljer flera 
kommentarer att elever stör sig på att det finns fel i matteklippen och även läraren påpekar detta. 
Man anser att klippen borde redigeras så att de inte innehåller några fel. Båda skolorna har under 
perioden arbetat med olikheter och efter en titt på dessa matteklipp kan konstateras att just dessa 
innehåller felsägningar av den kommenterade typen. En anledning till att inga elever i 
Förortsskola 2 kommenterat felsägningarna kan vara att de av olika anledningar inte 
uppmärksammar dem i samma utsträckning som eleverna i Förortsskola 1. Om man generellt har 
svårt att hänga med i klippen och tycker att språknivån är för hög kan det förstås vara svårt att 
”hitta felen” i matteklippen. Felsägningarna kan då också öka förvirringen mer för dessa elever än 
för övriga.     

Läraren i Innerstadsskola 1 återkommer flera gånger under intervjun till att han vill se fler 
exempel och fler lösta uppgifter i matteklippen då hans uppfattning är att eleverna har större 
nytta av detta än av teorigenomgångar. Som exempel efterlyser han klipp där den faktiskt 
användningen av Pythagoras sats visas. Inga elever i klassen kommenterar dock detta. Tvärtom är 
en större andel elever i Innerstadsskola 1 helt nöjda med klippens innehåll än i någon annan 
skola. Kanske vittnar detta om att eleverna snarast anser att de tidigare fått för lite genomgång av 
teorin.     

Samtliga lärare uppger att de är nöjda med matteklippens ljud- och bildkvalitet och det samma 
gäller för de allra flesta elever. Framförallt i Förortsskola 1 finns det dock elever som inte är 
nöjda med ljudkvaliteten vilket också kommenteras i ett par elevkommentarer. Då eleverna i den 
här skolan i huvudsak har tittat på matteklippen utanför lektionstid kan detta ha att göra med 
vilken teknik man använder för att titta på dem och vad man till exempel använder för högtalare. 
Resultaten från Innerstadsskola 2 visar dock inte på samma missnöje och här har eleverna också 
endast tittat på matteklipp utanför lektionstid. Kanske beror klagomålen på att eleverna har tittat 
på olika matteklipp. Efter att ha tittat på matteklippen som eleverna i dessa skolor i huvudsak sett 
kan dock inga större skillnader i ljudkvalitet urskiljas. Eventuellt är ljudnivån något lägre i klippen 
om olikheter, som använts av Förortsskola 1, än i övriga matteklipp.  

Det som i övrigt kan nämnas om formen av matteklippen på Matteklotter behandlar de 
jämförelser som lärare gjort med andra matteklipp. Läraren på Innerstadsskola 2 har ingenting att 
säga om detta, men hon berättar att hon tidigare har tittat på matteklipp från Khan Academy som 
till utformningen liknar de på Matteklotter. Övriga lärare menar att de föredrar matteklippen på 
Matteklotter framför klipp där en person syns i bild och/eller att en whiteboard filmats. Detta 
med kommentarer som att en filmad whiteboard kan ge upphov till irriterande reflektioner, att 
personen i bild är störande och att matematiken riskerar att hamna för långt bort i bild.   
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8.3.1 SAMMANFATTNING	  OCH	  TOLKNING	  UTIFRÅN	  TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  TEORI	  
• Nivån på matteklippen är bäst anpassad till medel- eller något högre presterande elever. 

Den anses vara för låg för de duktigaste och för hög framförallt för elever i Förortsskola 
2. 

• Längden på matteklippen (upp till 10 minuter) anses också vara ok. Elever från 
framförallt Förortsskola 2 anser att de är för långa. 

• Nivån av det matematiska språket i matteklippen tycks utgöra ett reellt hinder för 
eleverna i Förortsskola 2. Även om andra lärare påpekar att språknivån är högre än den 
de använder i klassrummet finns inga tydliga tecken på att det utgör ett faktiskt problem 
för deras elever. 

• Elever och lärare är generellt nöjda med matteklippens innehåll. Dock bör felsägningar i 
matteklippen redigeras bort för att undvika onödig förvirring hos eleverna.  

• Ljud- och bildkvalitet anses generellt vara tillfredställande även om vissa klagomål finns 
på ljudkvaliteten.  

• Lärare framhåller det som positivt att ingen person eller whiteboard syns i bild.   

Matteklippens nivå passar alltså inte alla elever. Detta kan jämföras med Hatties åsikter om 
genomgångar. Matteklippen utgör i någon mening genomgångar vars nivå enligt undersökningen 
tycks vara anpassad till medelpresterande elever eller något högre, precis som Hattie menar är det 
vanliga (Hattie, 2008). Hatties poäng är, i likhet med till exempel Pedersens (Pedersen, 2000) och 
Carlgrens (Carlgren, 1999), att det inte finns någon allmängiltig arbetsmetod eller teknik som 
fungerar som recept på framgång. Inte heller matteklippen utgör en sådan teknik då till exempel 
inte nivån passar alla elever. 

Språknivån anses alltså vara hög av tre av fyra lärare, medan den generellt inte kommenteras av 
eleverna. De menar att matteklippens matematiska språk håller en högre nivå än vad de normalt 
väljer att använda i undervisningen. Såväl Kilborn (Kilborn, 2007) och Löwing (Löwing, 2006) 
menar dock att ett vardagligt och slarvigt matematiskt språk inte hjälper eleverna att utveckla en 
djupare förståelse för matematik. Utifrån dessa teorier skulle matteklippens språknivå snarare 
underlätta elevernas lärande, speciellt i rikting mot målen i Gy 2011. Endast för eleverna i 
Förortsskola 2 tycks språknivån utgöra ett hinder, vilket behandlades under föregående tema.  

9 SLUTSATSER	  
Utifrån ovanstående analys kommer nu slutsatser att dras som relaterar till studiens syfte:  

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och tolka om och i så fall hur matteklipp på 
nätet kan bidra till att stödja lärares arbete och elevers kunskapsutveckling i den nya 
gymnasieskolans (Gy 2011) första matematikkurs.  

Fokus har lagts på lärarnas användning av matteklippen i undervisningen och hur detta har 
påverkat eleverna. Man kan anta att matteklippen bidrar till att stödja lärarens arbete om de bidrar 
till att stödja elevernas kunskapsutveckling. Att eleverna lär sig i enlighet med läroplanens mål är 
den del av lärarens arbete som studien tagit fäste på.  
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Studien visar att matteklipp på nätet kan bidra till att stödja lärares arbete genom att fungera som 
ett stöd för vissa elevers kunskapsutveckling i den nya gymnasieskolans (Gy 2011) första 
matematikkurs. De allra flesta elever som ingick i studien menar att matteklippen bidrar till att 
öka deras matematikkunskaper. Detta är ett tecken på att matteklippen kan förstärka och således 
fungera som ett komplement till ordinarie undervisning. En anledning till detta kan vara 
matteklippens form och innehåll som de flesta elever, men även lärare, som medverkat i studien 
anser sig vara nöjda med. Även om svårighetsnivån på klippen anses vara för låg för vissa elever 
och för hög för andra tycks den passa de flesta av studiens medverkande elever. Andra 
anledningar till varför matteklipp på nätet kan bidra till att stödja lärare och elever kan vara att 
matteklippen är anpassade för skolan och undervisningen, att de uppfattas som lätta att använda 
utanför lektionstid samt att de tillåter elever att använda informellt förvärvade IKT-kunskaper i 
formellt skolarbete.  

Dock tycks inte alla elever ha förutsättningarna för att dra nytta av matteklippens positiva 
effekter. Detta gäller främst de svagast presterande eleverna från miljöer med låg socioekonomisk 
status. Matteklippens nivå anses vara för hög och speciellt språknivån kan göra det svårt för 
elever med annat modersmål än svenska att tillgodogöra sig dess innehåll. Eleverna här kan också 
ha fallit offer för en andra digital klyfta som innebär att även om i stort sett alla elever har tillgång 
till nödvändig teknik har inte alla elever samma förutsättningar att ta del av dess positiva effekter i 
undervisningen.  

En viktig och sammanfattande slutsats av studien är att läraren spelar en stor roll när det kommer 
till hur matteklipp på nätet kan stödja elevernas kunskapsutveckling. Lärare kan aktivt uppmana 
eleverna att titta på matteklipp utanför lektionstid. Studien visar att elever tittar på fler matteklipp 
om läraren aktivt uppmanar dem att göra så. När matteklippen används såväl i som utanför 
skolan uppfattar särskilt många elever att de får ut mer av undervisningen. Ett exempel på en 
sådan användning är att eleverna tittar på matteklipp på nätet på egen hand för att sedan 
diskutera dem i klassrummet tillsammans med läraren. Detta är ett arbetssätt som inte minst kan 
motiveras utifrån ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande eftersom eleverna 
ges möjlighet att använda olika teckenvärldar i lärandeprocessen samtidigt som läraren ges god 
möjlighet att se tecken på lärande.  

Studien visar generellt att matteklipp på nätet positivt kan påverka hur och i vilken utsträckning 
elever och lärare talar matematik i klassrummet. Detta förutsätter dock att läraren på något sätt 
använder matteklipp på nätet som en grund för diskussion. När detta görs finns möjligheten att 
öka elevernas förutsättningar att närma sig de mål i Gy 2011 som handlar om användningen av 
matematiskt språk.   

10 DISKUSSION	  
Hänsyn har tagits till risken för bias på det sätt som beskrivits i metodavsnittet. Eftersom en 
medvetenhet för risken har funnits har jag varit extra försiktig och rannsakat mig själv genom 
hela analysprocessen. På så sätt har jag försökt att skala bort egna föreställningar och istället låtit 
resultaten och litteraturen tala för att komma fram till ovanstående slutsatser. Enligt min mening 
är således denna studie så långt som möjligt fri från bias. Genom att presentera så gott som 
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samtliga resultat finns även en transparens som gör det möjligt för vem som helst att kritiskt 
granska analys och slutsatser, vilket också välkomnas.  

Till vilken grad kan då dessa slutsatser generaliseras till att gälla hela populationen? Enligt avsnitt 
6.2 består populationen av lärare och gymnasieelever som undervisar respektive läser kursen 
matematik 1b i Stockholm med omnejd. Elever från olika delar av samhället har deltagit i studien 
vilket skulle betyda att många olika elever från populationen har fått chansen att testa matteklipp 
på nätet. Dock har endast fyra lärare deltagit och dessa kan inte anses svara för alla 
matematiklärare i Stockholm med omnejd, speciellt inte då en slutsats är att elevers användning 
och påverkan av matteklippen beror på lärarens användning av dem. Alla tänkbara 
användningssätt av matteklipp på nätet, eller kombinationer av sådana, i undervisningen har 
således inte undersökts. Slutsatserna kan heller inte anses gälla för alla matteklipp som idag finns 
på internet. Då analysen har tolkats med hjälp av tidigare forskning och redan existerande teorier, 
vill jag ändå påstå att de slutsatser som dragits kan anses gälla hela populationen givet att lärare 
och elever använder liknande matteklipp på nätet på sätt liknande de som observerats i 
undersökningen.  

Slutsatserna ger en fingervisning för hur matteklipp på nätet under vissa förutsättningar kan bidra 
till att stödja lärares arbete och elevers kunskapsutveckling i den nya gymnasieskolans (Gy 2011) 
första matematikkurs. På så sätt anser jag att studiens syfte till viss del har besvarats. Tydligare 
svar skulle antagligen kunna ges om studien varit längre. Vi såg att lärarna hade svårt att se några 
konkreta effekter på elevernas kunskapsutveckling, vilket förmodligen har att göra med den korta 
testperioden. Det vore därför intressant att låta klasser testa matteklipp på nätet under en hel 
kurs. Att förlänga testperioden hade således varit ett sätt att förbättra studiens validitet. 

Om nu matteklipp på nätet kan ha positiva effekter på elevers kunskapsutveckling vore det synd 
om detta inte kunde gälla alla elever, åtminstone oberoende av socioekonomisk status och 
modersmål. Vad kan göras för att överbrygga en andra digital klyfta om det är den som utgör 
problemet? Om klyftan har att göra med att elever med ett lägre kulturellt kapital inte har samma 
IT-vana som andra elever anser jag att problemet i viss mån kan lösas med lärarens hjälp. Detta 
genom att läraren visar matteklipp i klassrummet samtidigt som funktionerna spola, pausa och 
titta igen används aktivt. Läraren kan således visa eleverna hur de kan använda matteklippen. 
Genom att pausa mitt i ett klipp kan läraren tillsammans med eleverna diskutera en kortare 
sekvens. De kan då diskutera det svenska och det matematiska språket såväl som det matematiska 
innehållet. Klassen kan tillsammans komma fram till om sekvensen behöver spelas igen eller om 
man kan gå vidare. På det här sättet skulle man maximalt utnyttja fördelen med att genomgången, 
genom matteklippet, framförs av en tredje part, vilket läraren i Förortsskola 2 menade 
underlättade diskussionen i klassrummet.  

Vi kunde se flera fördelar med att ge matteklipp i läxa för att sedan diskutera dem i klassrummet. 
Det nämndes att eleverna fick möjlighet att använda fler teckenvärldar i lärandeprocessen och att 
läraren gavs stor möjlighet att se tecken på lärande. Dessutom gavs tillfälle för feedback för både 
lärare och elever och arbetssättet kunde ses som ett där läraren tog ett aktivt ansvar för lärandet. I 
analysen nämndes dock att de elever som inte gjort läxan inte kunde ta del av de positiva 
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effekterna. Dessa elever deltog inte i diskussionsgruppen vilket gjorde att de lämnades åt sig 
själva med eget ansvar för lärandet.  

Hur skulle man då kunna arbeta för att få fler elever att delta i diskussionerna? Ett sätt skulle 
kunna vara att förtydliga meningen med diskussionen och de positiva effekterna för eleverna. 
Poängen med diskussionsgruppen är ju att eleverna ska lära sig av att delta i den. Således ska de 
inte behöva känna att de måste förstå allt efter att själva ha tittat på matteklipp. Diskussionen är 
till för att skapa en djupare förståelse för och förstärka matteklippens innehåll. Om läraren 
tydliggör detta kan det bidra till att en förlåtande klassrumsmiljö skapas där eleverna känner sig 
bekväma med att göra misstag och där de känner att de kan ställa vilka frågor som helst. Detta 
skulle vara i enlighet med Hatties sjätte vägledande punkt mot excellent undervisning som togs 
upp i avsnitt 5.2: 

School leaders and teachers need to create school, staffroom, and classroom environments 
where error is welcomed as a learning opportunity, where discarding incorrect knowledge 
and understandings is welcomed, and where participants can feel safe to learn, re-learn, and 
explore knowledge and understanding. (Hattie, 2008, s. 239)   

Jag vill till sist trycka på det faktum att matteklipp på nätet inte ska ses som en allmängiltig resurs 
och ingen användning av dem kan lösa alla skolmatematikens problem. Studien indikerar att 
matteklipp på nätet har förmågan att utöka lärares ”didaktiska verktygslåda” med såväl resurser 
som metoder. Det är dock upp till läraren att bestämma när och hur de ska användas. Ett 
användningssätt som verkar fungera för en lärare och dennes klass kanske inte alls fungerar för 
en annan. I beslutet behöver alltså läraren ta ställning till vilka elever han eller hon har i 
klassrummet, vad som ska undervisas och vilka mål som ska uppfyllas. Allt detta nämns med 
tanke på nedanstående citat och referat som återfinns tidigare i denna uppsats och som tål att 
upprepas. 

”Att organisera undervisning är ett mycket komplext problem och hur detta bäst låter sig göras 
finns det inte någon enkel formel för.” (Pedersen, 2000, s. 38) 

”I stället torde en variation av metoder och aktivitetskulturer vara att föredra eftersom det skulle 
möjliggöra olika slags lärande.” (Carlgren, 1999, s. 12) 

Aktiv undervisning handlar om att börja bakifrån. Vad vill man att resultatet av undervisningen 
ska vara? Först efter att ha besvarat denna fråga kan läraren välja lämpligt material och lämplig 
metod. (Hattie, 2008, s. 245) 

10.1 FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  
Som tidigare nämnts vore det intressant att göra en längre studie i syfte att komma fram till mer 
konkreta slutsatser. Det vore dessutom intressant att fokusera på användandet av matteklipp på 
nätet i syfte att tala mer matematik i klassrummet. Detta eftersom frågor om vilket språk som bör 
användas i undervisningen uppkom under studien samtidigt som forskning talar för att elever och 
lärare bör tala mer matematik i klassrummet.  
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På internet talas det idag mycket om begreppet ”the flipped classroom” vilket innebär att man 
byter plats på det som i undervisningssammanhang traditionellt görs i skolan och det som 
vanligtvis sker i hemmet. Detta sker genom att eleverna tittar på genomgångar via internet och 
sedan arbetar med problem och uppgifter i klassrummet där hjälp finns att tillgå i form av lärare 
och andra elever. På Twitter kan man dagligen läsa hur ”the flipped classroom” förespråkas av 
lärare såväl i Sverige som utomlands. Vi kunde även i denna studie se att läraren i Innerstadsskola 
1 tror på idén att låta eleverna titta på genomgångar hemma och arbeta i skolan. ”Det de fastnar 
på är ju att sitta och räkna hemma själv. Det vore bättre om vi fick mer tid för det i skolan” 
menade hon. En sökning efter forskning av metoden med teoretisk grund ger dock skralt med 
resultat. En kritisk granskning av metoden med grund i pedagogiska teorier bör ske innan allt för 
stor tilltro tilldelas användningssättet.  

Efter att denna studie nu avslutats finns ytterligare några frågor att ställa: Hur avgörande är det 
att matteklippen finns gratis tillgängliga på till exempel YouTube? Finns det några avgörande 
skillnader mellan gratisklipp och andra digitala webb-verktyg som kräver inköpande av lärar- och 
elevlicens? Hur kan produktion av gratis tillgängliga matteklipp på nätet finansieras? Vilka 
problem skulle eventuell reklamfinansiering kunna innebära? Dessa frågor är intressanta, men 
lämnas nu obesvarade då de faller utanför ramen för detta examensarbete.  

11 TACK	  
Jag vill tacka mina handledare Tanja Pelz-Wall och Hans Thunberg för vetenskapligt stöd och 
hjälp genom examensarbetets alla faser. De lärare och elever som ställt upp på undersökningen 
förtjänar också ett stort och innerligt tack. Den diskussionsgrupp av studenter som satts samman 
av Tanja har även varit till stor hjälp. Till sist vill jag tacka min sambo för det stora tålamod han 
visat då han tvingats att diskutera mitt arbete under frukostar, luncher, middagar och lediga 
tidpunkter däremellan.   
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Bilaga	  A INTERVJUGUIDE	  –	  INTERVJU	  AV	  LÄRARE	  
 

Några inledande ord om syftet med intervjun och hur den kommer att vara upplagd. 

TEMA 1: ARBETET MED VIDEOKLIPPEN I UNDERVISNINGEN 

Vilket/vilka avsnitt har du arbetat med? 

Vilka videoklipp har du använt i undervisningen? 

Hur har du implementerat videoklippen i din undervisning? 

-‐ Är det något arbetssätt som fungerat bättre eller sämre för dig och din klass? 
-‐ Varför har du valt detta arbetssätt? 

TEMA 2: VIDEOKLIPPENS PÅVERKAN PÅ UNDERVISNINGEN OCH LÄRANDET 

Hur anser du att arbetet med videoklippen påverkat undervisningen och elevernas lärande? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med att arbeta med matteklipp? 

-‐ För dig som lärare? 
-‐ För elever? 

TEMA 3: MATTEKLIPPENS INNEHÅLL OCH FORM 

Hur upplever du innehållet i matteklippen? 

-‐ Nivå? 
-‐ Förklaringar? 
-‐ Givna exempel? 

Hur upplever du matteklippens form? 

-‐ Klippens längd? 
-‐ Ljud- och bildkvalitet? 

Förslag på förbättringsåtgärder? 
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Bilaga	  B ELEVENKÄT	  	  
BILAGA	  B	  -‐	  ELEVENKÄT	  

Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss	  det	  alternativ	  som	  
du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  anges.	  
	  
1. Hur många videoklipp har du sett? 

  ○ Färre än 5  ○ 5 till 10  ○ Fler än 10 

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

   ○ I skolan  ○ I hemmet  ○ Annan 
      plats:_________________ 

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ)  

 Taluppfattning, aritmetik och algebra: 

  ○ Delbarhet  ○ Primtal  ○ Talbaser  

  ○ Bråk  ○ Decimaltal  ○ Potenser 

  ○ Räkneregler och algebra ○ Ekvationer  ○ Olikheter   

Samband och förändring: 

○ Procent, promille ○ Förändringsfaktor ○ Funktioner 
 och PPM  och index 

 Geometri: 

○ Trigonometriska ○ Argumentation ○ Definition, sats 
 samband (matte 1c)   och bevis 

  ○ Symmetrier  

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

  ○ Gett specifika ○ Rekommenderat ○ Visat videoklipp  
  videoklipp i läxa videoklipp att se på  i helklass 
    egen hand 

  ○ Låtit elever enskilt ○ Diskuterat videoklipp ○ Annat sätt:  
  titta på videoklipp  under lektionstid ______________________ 
  under lektionstid   ______________________ 
 

5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det? 

  ○ Nej, aldrig  ○ Ja, 1 till 5 gånger ○ Ja, fler än 5 gånger  

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera alternativ, eller inget 
alls) 

○ Sett samma videoklipp ○ Pausat för att ○ Spolat framåt  
 flera gånger  senare återuppta eller bakåt i videoklippet  
   tittandet 

  ○ Stoppat och inte sett 
  klart videoklippet  
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Tack för din medverkan! 

  

BILAGA	  B	  -‐	  ELEVENKÄT	  

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  och	  ditt	  
lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa	  bäst.	  

	  
har är  har  
minskat oförändrat ökat	  

7. Mitt intresse för matematik  ○ ○ ○  

8. Mina kunskaper i matematik ○ ○ ○ 

9. Min benägenhet att göra matteläxorna ○ ○ ○ 

10. Det jag får ut av undervisningen ○ ○ ○ 
 

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med	  ett	  kryss	  hur	  
väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.	  
	  
	   	   	   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen 
   inte alls delvis inte delvis helt åsikt 
Jag är nöjd med videoklippens 

11. innehåll   ○ ○ ○ ○ ○ 

12. längd   ○ ○ ○ ○ ○ 

13. nivå   ○ ○ ○ ○ ○ 

14. bildkvalitet   ○ ○ ○ ○ ○ 

15. ljudkvalitet   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



C-1 
 

Bilaga	  C SAMMANSTÄLLDA	  ELEVENKÄTER	  
SAMMANSTÄLLNING	  ELEVENKÄT	  INNERSTADSSKOLA	  1	  
ANTAL	  ELEVER:	  28	  

	  

	  Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss
det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  
anges.

1. Hur många videoklipp har du sett?

Färre än 5: 5 till 10: Fler än 10:
27 0 1

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ)

I skolan: I hemmet: Annan plats:
26 12 1: i mobilen på T-banan

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Delbarhet: Primtal: Talbaser:
0 1 1

Bråk: Decimaltal: Potenser:
3 0 1

Räkneregler och algebra: Ekvationer: Olikheter:
3 9 1

Samband och förändring:

Procent, promille och PPM: Förändringsfaktor och index:
0 3

Funktioner:
2

Geometri:

Trigonometriska samband (matte 1c): Argumentation:
2 1

Definition,sats och bevis: Symmetrier:
14 11 Vet ej: 9

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? 
   (Här kan du kryssa för fler alternativ)

Gett specifika videoklipp i läxa: Rekommenderat videoklipp att se på egen hand:
17 20

Visat videoklipp i helklass: Diskuterat videoklipp under lektionstid:
25 12

Låtit elever enskillt titta på videoklipp under lektionstid: Annat sätt:
7 0
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5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det?

Nej, aldrig: Ja, 1 till 5 gånger: Ja, fler än 5 gånger:
22 6 0

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera 
alternativ, eller inget alls)

Sett samma videoklipp flera gånger: Pausat för att senare återuppta tittandet:
5 4

Stoppat och inte sett klart videoklippet: Spolat framåt eller bakåt i videoklippet:
2 6

Antal elever som inte kryssat för något alternativ:
14

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  
och	  ditt	  lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa
bäst.

har minskat är oförändrat har ökat
7. Mitt intresse för matematik 0 26 2
8. Mina kunskaper i matematik 0 6 22
9. Min benägenhet att göra matteläxorna 0 27 1
10. Det jag får ut av undervisningen 0 12 16

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med
ett	  kryss	  hur	  väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
 inte alls delvis inte delvis helt åsikt

Jag är nöjd med videoklippens
11. innehåll 0 0 4 23 1
12. längd 0 0 8 17 3
13. nivå 0 0 7 18 3
14. bildkvalitet 0 1 6 18 3
15. ljudkvalitet 0 2 7 16 3

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:
"Tydligt och lättförståeligt. Bra användning av olika färger."

"Jag tycker att det var bra och välgjorda videoklipp, jag lärde mig mycket genom att titta på dem."

"Det vore bra om ljudkvalitén ökades! Till exempel: spela in med en riktig mikrofon i stället för ett headset. 
Till och med en iPod/iPhone skulle räcka!"

"Ett kul och bra sätt att lära sig på!"

"Bra jobbat! Tydliga och snygga bilder framförallt."

"Videoklippen är tydliga och bra."

"jag har börjat förstå mer med hjälp av de videoklipp jag har tittat på"
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"Bra att det är tydligt!"

"Lycka till på ditt examensprov! Matteklotter fungerar jättebra!"

"Jag tycker videoklippen var bra och det gick lagom fort fram (man hängde med) och jag tänka mig att se 
fler."

"Fortsätt så"

"Matteklotter är ett bra sätt att lära sig saker utan en lärare eller bok närvarande."

"Jag sover och ritar alltid på lektionerna, även när vi kollar på klipp. Så jag vet ingenting om det här. Förlåt."

"Mycket bra!"
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SAMMANSTÄLLNING	  ELEVENKÄT	  INNERSTADSSKOLA	  2	  
ANTAL	  ELEVER:	  28	  

 

Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss
det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  
anges.

1. Hur många videoklipp har du sett?

Färre än 5: 5 till 10: Fler än 10: ej svarat:
15 8 4 1

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ)

I skolan: I hemmet: Annan plats: ej svarat:
5 20 1: gymmet 3

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Delbarhet: Primtal: Talbaser:
5 6 3

Bråk: Decimaltal: Potenser:
11 3 6

Räkneregler och algebra: Ekvationer: Olikheter:
5 12 11

Samband och förändring:

Procent, promille och PPM: Förändringsfaktor och index:
11 10

Funktioner:
15

Geometri:

Trigonometriska samband (matte 1c): Argumentation:
1 1

Definition,sats och bevis: Symmetrier:
1 1 Vet ej: 3

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? 
   (Här kan du kryssa för fler alternativ)

Gett specifika videoklipp i läxa: Rekommenderat videoklipp att se på egen hand:
18 20

Visat videoklipp i helklass: Diskuterat videoklipp under lektionstid:
3 2

Låtit elever enskillt titta på videoklipp under lektionstid: Annat sätt: ej svarat:
0 0 1
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5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det?

Nej, aldrig: Ja, 1 till 5 gånger: Ja, fler än 5 gånger: ej svarat:
13 9 5 1

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera 
alternativ, eller inget alls)

Sett samma videoklipp flera gånger: Pausat för att senare återuppta tittandet:
5 6

Stoppat och inte sett klart videoklippet: Spolat framåt eller bakåt i videoklippet:
4 7

Antal elever som inte kryssat för något alternativ:
11

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  
och	  ditt	  lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa
bäst. ej svarat: 5

har minskat är oförändrat har ökat
7. Mitt intresse för matematik 0 15 8
8. Mina kunskaper i matematik 0 6 17
9. Min benägenhet att göra matteläxorna 0 19 4
10. Det jag får ut av undervisningen 0 14 9

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med
ett	  kryss	  hur	  väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
 inte alls delvis inte delvis helt åsikt

Jag är nöjd med videoklippens
11. innehåll 0 3 6 14 5
12. längd 0 1 9 11 7
13. nivå 1 3 6 13 5
14. bildkvalitet 0 0 7 14 7
15. ljudkvalitet 0 2 5 14 7

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:
"Jättebra att du orkar lägga ner tid och energi på detta. Det hjälper verkligen. Försök att göra ännu fler klipp 
och utveckla sidan ännu mer - skulle verkligen uppskattas!!!"

"Jag tycker det är en underbar idé med matte-videoklippen för att det ger mig möjlighet att förstå saker 
som jag inte har möjlighet att fråga om. Jag skulle önska att du utökade och specificerade informationen 
i klippen så att man lär sig ännu mer!"

"Det du går igenom är på väldigt basic godkänd nivå. Det är bra, men gör gärna lite svårare också."

"Jag tycker att matteklotter är en bra sida där du kan upprepa videon om och om igen i fall du inte förstår. 
Jag saknade en video om funktion och funktionsvärde men annars jättebra jobbat."

"Jag tycker att upplägget av själva sidan skulle kunna vara mer profectionell. Vilket medföljer att man tar 
engagemanget och videon mer seriöst! JÄTTE BRA!!!"

"Matteklotter är kanon när läraren förklarar dåligt och alldeles för fort. Man förstår allt på matteklotter!
Kanon bra jobb!"
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"Tyvärr saknades filmklipp på just det moment jag eftersökte. Annars var det bra när man väl tog sig tid att
kolla. Ibland var videona lite väl utförliga, det blev då långtråkigt o meningslöst"

"För låg nivå på klippen. Lär mig inte de svåra delarna av matematiken."

"Förklarar jätte bra så man förstår. Ger bra exempel. Fortsätt och göra fler tack =)."

"Jag tycker att allt förklaras mycket bra och ordentligt. Man förstår mycket, för videoklippen är bra 
utformade."

"Mycket bra upplägg, om något lite över informativa. Dock är det ju bättre åt det hållet än att man inte 
förstår."

"Det vore bra om det fanns svårare nivåer som man gick igenom också, annars väldigt bra idé och fungerar
bra."

"Ett bra sätt att få hjälp utan lärare. Ha mer svåra saker och större utbud."

"Gör gärna lite svårare tal."

"Är nyinflyttad i denna klass så har tyvärr inte fått tillfälle att kolla på någon av dina filmer. Men projektet 
verkar givande och bra. Fortsätt så."

"Jag har inte tittat på någon film."

"Jag har inte kollat på något videoklipp."

"Jag har inte kollat på ett enda klipp men har hört att de ska vara lärorika."

"Jag har varit inne på hemsidan nån enstaka gång och kollat på en video. Men jag kommer inte ihåg vad jag
kollade på för det var så längesen."
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SAMMANSTÄLLNING	  ELEVENKÄT	  FÖRORTSSKOLA	  1	  
ANTAL	  ELEVER:	  21	  

 

Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss
det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  
anges.

1. Hur många videoklipp har du sett?

Färre än 5: 5 till 10: Fler än 10:
8 12 1

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ)

I skolan: I hemmet: Annan plats:
12 16 1: Bussen

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Delbarhet: Primtal: Talbaser:
3 7 6

Bråk: Decimaltal: Potenser:
2 1 2

Räkneregler och algebra: Ekvationer: Olikheter:
7 11 10

Samband och förändring:

Procent, promille och PPM: Förändringsfaktor och index:
3 3

Funktioner:
3

Geometri:

Trigonometriska samband (matte 1c): Argumentation:
2 3

Definition,sats och bevis: Symmetrier:
8 2 Vet ej: 6

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? 
   (Här kan du kryssa för fler alternativ)

Gett specifika videoklipp i läxa: Rekommenderat videoklipp att se på egen hand:
20 5

Visat videoklipp i helklass: Diskuterat videoklipp under lektionstid:
11 12

Låtit elever enskillt titta på videoklipp under lektionstid: Annat sätt:
0 0
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5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det?

Nej, aldrig: Ja, 1 till 5 gånger: Ja, fler än 5 gånger:
14 4 3

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera 
alternativ, eller inget alls)

Sett samma videoklipp flera gånger: Pausat för att senare återuppta tittandet:
4 9

Stoppat och inte sett klart videoklippet: Spolat framåt eller bakåt i videoklippet:
1 10

Antal elever som inte kryssat för något alternativ:
3

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  
och	  ditt	  lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa
bäst.

har minskat är oförändrat har ökat
7. Mitt intresse för matematik 0 17 4
8. Mina kunskaper i matematik 0 5 16
9. Min benägenhet att göra matteläxorna 0 12 9
10. Det jag får ut av undervisningen 0 6 15

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med
ett	  kryss	  hur	  väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
 inte alls delvis inte delvis helt åsikt

Jag är nöjd med videoklippens
11. innehåll 1 0 10 7 3
12. längd 0 1 9 8 3
13. nivå 0 2 8 9 2
14. bildkvalitet 0 2 7 10 2
15. ljudkvalitet 3 3 5 8 2

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:

"fungerade bra att se på videoklippen, var mer intressant än att läsa ur boken. Vissa av klippens
 svårighetsnivå var lite låg, men var en bra inledning på de nya sakerna."

"Filmerna kan vara lite svåra att förstå."

"Filmerna är ibland lite för långa vilket gör att det kan bli långtråkigt. Du andas för högt i mikrofonen. 
Höger och vänster måste du öva på :)"

"Jag tycker att det kan vara rätt så jobbigt när du säger fel i videos för det förvirar mig ganska mycket. 
Du borde redigera så att misstaget du gjort inte kommer med i videon"

"Ibland blev det lite rörigt när du sa fel håll osv. Men annars tycker jag det var okej."
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"Tycker att dom är bra, bra med förklaringar långsamt och tydligt, dock så är det i vissa filmer du skriver
 fel eller så, istället för att ta med det kan du klippa bort, göra om och göra rätt! Annars jättebra idé." 

"fortsätt gärna med detta eftersom att det har hjälpt"

"Väldigt bra och kreativ idé. Är grymt bra att använda till pluggandet eftersom i en bok får man inte lika bra
 förklaringar som i ett bra videoklipp. Grymt!"

"Fixa en bättre mikrofon så att det inte låter så skrikigt kan bli smått irriterande efter ett par tio minuter. 
Men annars grymma filmer och man förstår."

"Det gick lite för snabbt."

"Jag tycker att själva sidan är bra gjord och sådant men jag stör mig lite på rösten och ibland hör man inte
 vad du säger vilket inte behöver vara pga dig utan av ljudkvalitén, så den tycker jag inte är så bra."

"Ibland kan det bli lite jobbigt när ni hakar upp er på ord. Som t ex när ni ska säga > eller < än då säger ni 
fel på höger och vänster och då hakar man sig lätt upp på det."

"kul grej! Väldigt lärorikt!"

"Kul idé att man får se en video. Man kan spola tillbaka om man behöver få en repetition och titta om på 
klippet hur många gånger som helst."

"Jag tycker att videorna är bra och det är ett bra sätt om man inte förstår hur man räknar ut tal på t.ex 
olikheter"
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SAMMANSTÄLLNING	  ELEVENKÄT	  FÖRORTSSKOLA	  2	  -‐	  KLASS	  A	  
ANTAL	  ELEVER:	  21	  

 

Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss
det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  
anges.

1. Hur många videoklipp har du sett?

Färre än 5: 5 till 10: Fler än 10:
20 1 0

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ)

I skolan: I hemmet: Annan plats:
20 1 0

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Delbarhet: Primtal: Talbaser:
2 1 0

Bråk: Decimaltal: Potenser:
8 0 11

Räkneregler och algebra: Ekvationer: Olikheter:
1 19 5

Samband och förändring:

Procent, promille och PPM: Förändringsfaktor och index:
4 3

Funktioner:
3

Geometri:

Trigonometriska samband (matte 1c): Argumentation:
0 0

Definition,sats och bevis: Symmetrier:
1 0 Vet ej: 2

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? 
   (Här kan du kryssa för fler alternativ)

Gett specifika videoklipp i läxa: Rekommenderat videoklipp att se på egen hand:
1 6

Visat videoklipp i helklass: Diskuterat videoklipp under lektionstid:
19 4

Låtit elever enskillt titta på videoklipp under lektionstid: Annat sätt:
1 0
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5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det?

Nej, aldrig: Ja, 1 till 5 gånger: Ja, fler än 5 gånger:
15 6 0

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera 
alternativ, eller inget alls)

Sett samma videoklipp flera gånger: Pausat för att senare återuppta tittandet:
5 6

Stoppat och inte sett klart videoklippet: Spolat framåt eller bakåt i videoklippet:
2 1

Antal elever som inte kryssat för något alternativ:
9

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  
och	  ditt	  lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa
bäst.

har minskat är oförändrat har ökat
7. Mitt intresse för matematik 2 16 3
8. Mina kunskaper i matematik 0 14 7
9. Min benägenhet att göra matteläxorna 0 17 4
10. Det jag får ut av undervisningen 1 14 6

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med
ett	  kryss	  hur	  väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
 inte alls delvis inte delvis helt åsikt

Jag är nöjd med videoklippens
11. innehåll 2 3 9 6 1
12. längd 8 5 5 3 0
13. nivå 2 5 6 7 1
14. bildkvalitet 0 5 3 11 2
15. ljudkvalitet 1 1 7 10 2

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:
"Jag tror att det skulle vara mycket lättare att förstå sig på om det var så jätte komplicerat språk."

"Jag tycker att videorna var mycket bra genomfört och uppvisat. Videorna var lärorika och framgångsrika.
Tack!"

"Långa lösningar kan förvirra ens tänkande."

"för långa genomgångar."

"Jag tycker att arbet var bra men det var för långt och jag kände att jag blev dummare än jag var. Men bra 
jobbat."

"Jag tycker att du förklarade bra i början men det blev svårt att förstå när du skrev ner massa räknesätt och 
tal överallt."
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"Du gjorde det så komplicerat att du tappade bort mig! Du förenklade det så mycket att det blev svårt 
annars var det bra även om jag inte lärde mig! :)"

"Jag har väldigt svårt för matte och svårt att lära mig så det är pga. det som mitt intresse osv. är oförändrat. 
Tycker att det var lite för komplicerat."

"videoklippet var bra. Jag hade bara lite svårt att hänga med. Annars var det bra."

"Videoklippen var lite för långa annars var de bra."
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SAMMANSTÄLLNING	  ELEVENKÄT	  FÖRORTSSKOLA	  2	  -‐	  KLASS	  B	  
ANTAL	  ELEVER:	  20	  

 

Först	  några	  frågor	  som	  handlar	  om	  hur	  videoklippen	  använts.	  Markera	  med	  ett	  kryss
det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämma	  bäst.	  Kryssa	  endast	  ett	  alternativ	  om	  inget	  annat	  
anges.

1. Hur många videoklipp har du sett?

Färre än 5: 5 till 10: Fler än 10:
19 1 0

2. Var har du tittat på videklippen? (Här kan du kryssa för fler alternativ)

I skolan: I hemmet: Annan plats:
20 0 0

3. Vilket/vilka kursmoment behandlar de videoklipp du har sett? (Här kan du kryssa för fler alternativ) 

Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Delbarhet: Primtal: Talbaser:
0 0 0

Bråk: Decimaltal: Potenser:
3 0 3

Räkneregler och algebra: Ekvationer: Olikheter:
1 13 3

Samband och förändring:

Procent, promille och PPM: Förändringsfaktor och index:
2 3

Funktioner:
2

Geometri:

Trigonometriska samband (matte 1c): Argumentation:
0 0

Definition,sats och bevis: Symmetrier:
0 0 Vet ej: 6

4. På vilket/vilka sätt har läraren använt videoklippen i undervisningen? 
   (Här kan du kryssa för fler alternativ)

Gett specifika videoklipp i läxa: Rekommenderat videoklipp att se på egen hand:
0 2

Visat videoklipp i helklass: Diskuterat videoklipp under lektionstid:
18 6

Låtit elever enskillt titta på videoklipp under lektionstid: Annat sätt:
0 0
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5. Har du tittat på videoklipp utan att läraren har uppmanat dig att göra det?

Nej, aldrig: Ja, 1 till 5 gånger: Ja, fler än 5 gånger:
19 1 0

6. Vilka av följande funktioner har du använt då du tittat på videoklippen? (Här kan du kryssa för flera 
alternativ, eller inget alls)

Sett samma videoklipp flera gånger: Pausat för att senare återuppta tittandet:
1 8

Stoppat och inte sett klart videoklippet: Spolat framåt eller bakåt i videoklippet:
4 2

Antal elever som inte kryssat för något alternativ:
9

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  om	  videoklippens	  eventuella	  påverkan	  på	  undervisningen	  
och	  ditt	  lärande.	  Fullborda	  påståendet	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  där	  du	  anser	  det	  passa
bäst.

har minskat är oförändrat har ökat
7. Mitt intresse för matematik 2 15 3
8. Mina kunskaper i matematik 0 14 6
9. Min benägenhet att göra matteläxorna 3 15 2
10. Det jag får ut av undervisningen 3 10 7

Nu	  kommer	  några	  påståenden	  som	  handlar	  om	  videoklippens	  utformning.	  Markera	  med
ett	  kryss	  hur	  väl	  du	  instämmer	  med	  respektive	  påstående.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen
 inte alls delvis inte delvis helt åsikt

Jag är nöjd med videoklippens
11. innehåll 1 3 13 3 0
12. längd 1 5 10 4 0
13. nivå 0 3 9 5 3
14. bildkvalitet 2 0 3 13 2
15. ljudkvalitet 2 0 5 8 5

Skriv	  gärna	  ner	  övriga	  tankar	  och	  synpunkter	  här:
"Jag tycker att förklaringarna i videklippen borde bli mer tydligare på något sätt."

"Rösten var ganska jobbig att lyssna på"

"inga"


