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ABSTRACT	  
	  

This thesis is about students' mathematics learning and how students' opportunities to succeed 

with math studies can be supported outside of school. All students do not have the same 

opportunities to study outside of school; some may get help from their parents while other 

students don't have that option. Matteboken.se is a tool that offers students who are studying 

at lower or upper secondary level alternative means for their studies in mathematics. A further 

aim of this degree project has thus been to examine how matteboken.se works to support 

students' mathematics study and which students make use of this tool.   

Literature studies and a survey are used as methods of this study. From a student perspective 

the results are analysed by using the concepts developed by Stadler regarding mathematical 

learning; mathematical learning objects, mathematical resources and student acting as a 

learner. The analysis is also being made in regards to theories from earlier research on net-

based teaching, studysituations outside of school, motivation to study and students' self-

image. 

Conclusions that can be drawn from the study are that students see the teacher and the 

textbook as the most important mathematical resources for learning. Students with access to 

help at home receive a higher average grade than students who do not receive any help. The 

students who use matteboken.se are primarily students who study college preparatory 

programs, students who receive assistance from home and students whose parents have a 

higher level of education. Students receive help and support by exploiting the various features 

on matteboken.se. Students learn mathematics in different ways, and it is up to them to know 

how they should act to absorb knowledge in the best way.  Students must therefore learn 

mathematics as well as learn how to learn mathematics. 

	  
 

Keywords: Studysituations outside of school, mathematics learning as seen from a student 

perspective, mathematical learning object, mathematical resources, net based teaching 
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SAMMANFATTNING	  
	  

Detta examensarbete handlar om elevers matematikinlärning och hur elevers förutsättningar 

till att lyckas med matematikstudierna kan stödjas utanför skolan. Alla elever har inte samma 

förutsättningar för att studera utanför skolan, vissa kan t.ex. få hjälp av sina föräldrar medan 

andra elever inte har den möjligheten. Matteboken.se är ett verktyg som erbjuder elever som 

studerar på högstadie- eller gymnasienivå alternativ hjälp för deras studier i matematik. Ett 

ytterligare syfte har således varit att undersöka hur matteboken.se fungerar som stöd för 

elevers matematikstudier och vilka som använder sig av detta redskap.  

Litteraturstudier och en enkätundersökning användes som metoder för denna studie. Utifrån 

ett studerandeperskektiv analyseras resultaten med hjälp av Stadlers begrepp, matematikens 

lärobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör. Analysen görs även utifrån 

teorier från tidigare forskning om nätbaserad undervisning, studier utanför skoltid, motivation 

att studera samt elevers självbild.  

Slutsatser som kan dras från undersökningen är att läraren och läroboken är för eleverna de 

viktigaste resurserna för deras matematikinlärning. Elever med tillgång till hjälp hemma 

erhåller ett högre medelbetyg än vad elever som inte får någon hjälp gör. De elever som 

använder matteboken.se är främst elever som läser högskoleförberedande program, elever 

som får hjälp hemifrån samt elever vars föräldrar har högre utbildningsnivå. Elever får hjälp 

och stöd genom att utnyttja de olika funktionerna på matteboken.se. Elever lär sig matematik 

på olika sätt och det gäller för dem själva att veta hur de bör agera för att ta till sig 

kunskaperna på bästa sätt. Eleverna måste alltså både lära matematik och lära hur man lär 

matematik. 

	  
	  

Nyckelord: Studier utanför skoltid, matematikinlärning ur ett studerandeperspektiv, 

matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser, nätbaserad undervisning 
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FÖRORD	  
	  

Ett examensarbete är inget som skrivs ihop under en eftermiddag. Det krävs tid, tålamod, 

planering och hårt arbete. Jag har genom det här examensarbetet fått möjlighet att kombinera 

några av mina främsta intressen; matematik och undervisning. Min egen nyfikenhet kring 

dessa ämnen har varit en gynnsam motivation under hela arbetets gång, i synnerhet när 

svårigheter och problem uppstått. Viljan och mitt eget mål att tillföra och bidra till elevers 

förhöjda kunskaper och intresse för matematik har varit den största drivkraften i detta arbete. 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i min utbildning till Civilingenjör och lärare 

med inriktning mot matematik och kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms 

Universitet. Det har varit lärorika månader och jag har utvecklats, både i mitt kunnande och 

som person. 

Mitt allra största och varmaste tack till Tanja Pelz-Wall som hjälpt till med relevant litteratur 

samt givit mig värdefulla tips kring rapportskrivning. Dina synpunkter och kommentarer har 

hjälpt mig att specificera och nyansera mina egna tankegångar och du har alltid tagit dig tid 

för mina frågor. 

Jag vill även tacka Hans Thunberg för ditt stöd. Genom att granska mitt arbete har du förhöjt 

kvalitén på det, framförallt i de matematiska analyserna. 

Slutligen vill jag även rikta min tacksamhet till verksamheten och Rasmus Ornstein Fredlund 

som handledare vid Mattecentrum givit mig idén och startskottet till detta examensarbete.	   	  
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1.	  INLEDNING	  
	  

Enligt skollagen ska skolan främja alla elevers utveckling och förbereda dem för det livslånga 

lärandet. Vidare ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket, 2011). Programme for International Student 

Assessment, PISA, startade år 2000 för att fylla behovet av internationella jämförelser på 

skolans område. PISA genomförs vart tredje år och undersöker genom prov och enkäter 

elevers kunskaper i och inställning till matematik, läsförståelse och naturvetenskap. År 2012 

genomfördes PISA med matematik som huvudämne. PISA-undersökningen visade att svenska 

skolungdomars matematikkunskaper försämrats ytterligare i förhållande till omvärlden. 2003 

hade svenska elever matematikkunskaper över genomsnittet, 2009 hade det sjunkit till 

medelnivå, och den senaste PISA-undersökningen 2012 visade att nivån låg under 

genomsnittet – inget annat land hade ett så stort tapp som Sverige (DN, 2013-12-03). 

Rapporten innehöll även bredare aspekter av utbildningsresultat såsom elevers intresse för 

och motivation att lära (Skolverket, 2012). 

Under senare år har det utvecklats ett flertal verksamheter i Sverige som arbetar för att hjälpa 

elever i sina matematikstudier (Mattecentrum; Pluggakuten; My academy; Iku – extracoach; 

Allakando). Liksom resultatet från PISA-undersökningen visar detta att det finns ett stort 

behov av matematikhjälp som inte uppfylls i skolundervisningen.  

Den traditionella skolundervisningen i matematik är inte optimerad då alla elever är olika med 

olika inlärningsförmågor och olika sätt att studera och lära sig på. En lärare som ska undervisa 

en grupp om trettio elever känner sig ofta otillräcklig. Läraren måste hinna med mycket på så 

kort tid (Pettersson, 2011). Det som sägs och görs under lektionen hinner inte alltid sjunka in 

hos eleverna. När eleverna sedan kommer hem och tittar i sina räkneböcker och på 

anteckningarna har de inte alltid förstått det som läraren försökt lära dem under lektionen och 

behöver då extra hjälp. 

Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis hjälp till alla som studerar matematik 

på högstadie- eller gymnasienivå. Hjälpen ges antingen i öppna räknestugor efter skoltid eller 

via nätet. I räknestugorna finns volontärer som förklarar, inspirerar och motiverar eleverna. 

Matteboken.se är en onlinetjänst med räkneövningar, videolektioner, teoritexter, 

övningsuppgifter samt ett forum där det finns möjlighet att ställa specifika frågor. 
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Alla elever har inte samma förutsättningar att studera utanför skolan, vissa kan till exempel få 

hjälp av sina föräldrar medan andra elever inte har den möjligheten. Verksamheterna som 

erbjuder hjälp i matematik kan därför vara ett steg i att jämna ut elevernas förutsättningar för 

att lyckas med matematikstudierna.  

I detta arbete tänker jag som blivande matematiklärare koncentrera mig på att undersöka 

elevers studievanor i matematik. Ska resultaten kunna förändras till det bättre så måste 

eleverna se det meningsfulla med att lyckas med sina matematikstudier och arbeta för att nå 

det målet. 
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2.	  BAKGRUND	  
	  

Skolan är uppbyggd kring begreppet undervisning. Den i sin tur består av olika sätt att 

organisera elevers lärande. Olika organisationsformer kan man med ett gemensamt ord kalla 

undervisnings- eller lärandesituationer. Både lärare och elever har individuella förutsättningar 

som påverkar deras agerande i undervisningssituationen. Det kan för lärarens del vara 

ämneskunskaper, lärarutbildning, personliga idéer om hur den ideala undervisningen skall se 

ut, uppfattningar om eleverna och om hur de skall bemötas, uppfattning om vad kunskap är 

osv. För elevernas del betyder andra faktorer mycket för lärandets möjligheter: de kunskaper 

och färdigheter de redan har, deras vilja och intresse att lära sig mer, deras kapacitet i vid 

mening, deras attityder och förväntningar inför skolan som helhet, den speciella 

undervisningssituationen och läraren. Bakom alla undervisningssituationer ligger lärarens 

ambition att påverka eleverna (Johansson & Svedner, 2010, s.8). Läraren försöker finna 

lämpliga undervisningsmetoder för de studerande. Det är läraren och dennes undervisning 

som utgör själva redskapet. Detta är naturligtvis en viktig komponent. Men det är svårt att 

åstadkomma grundläggande och bestående förändringar om läraren inte samtidigt 

uppmärksammar den studerandes egna inlärningsmetoder i matematik. Först då utvecklar 

läraren en medvetenhet om elevens studiemönster, personliga svårigheter och de kvaliteter 

som används i lärandet. På så sätt bryts ett mekaniskt inlärningsbeteende, som avskärmar 

eleven från sitt eget tänkande (Nilsson, 1999, s.14). 

	  

2.1	  PISA	  
	  

Skolan skall främja alla elevers utveckling och förbereda dem för det livslånga lärandet. 

Vidare skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Hur väl 

lyckas skolan med dessa mål? Är dagens ungdomar väl förberedda för att möta framtidens 

utmaningar? Ger skolan lust till ett livslångt lärande? Sådana frågor ställer sig föräldrar, 

elever, allmänhet och många av de som arbetar i skolor och med lärande.  

De flesta skolsystem gör fortlöpande nationella utvärderingar och uppföljningar av elevers 

kunskaper och färdigheter i syfte att besvara dessa frågor (Skolverket, 2012). I ett allt mera 

globaliserat samhälle är det viktigt att utvärdera hur olika utbildningssystem står sig i ett 

internationellt perspektiv. OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) har tagit sig an utmaningen att möta behovet av internationella jämförelser 



	   10	  

genom att utveckla PISA (Programme for International Student Assessment) för utvärdering 

av kvalitet, likvärdighet och effektivitet hos utbildningssystem i över 60 länder (varav 34 är 

OECD-länder). PISA undersöker genom prov och enkäter 15-åriga elevers förmågor i och 

attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap, där ett av ämnena vid varje 

genomförande är huvudämne. PISA syftar till att öka förståelsen för orsakerna till och 

konsekvenserna av observerade skillnader i resultat. Genom att Sverige deltar i internationella 

jämförande studier kan vi upptäcka vårt eget skolsystems starka och svaga sidor vilket i 

förlängningen kan leda till en förbättrad skola. 

I den senaste PISA-undersökningen 2012 genomfördes även för första gången ett digitalt prov 

i problemlösning. Problemlösningsförmåga definierades som en individs förmåga att ägna sig 

åt kognitiv bearbetning för att förstå och lösa problemsituationer där lösningssättet inte är 

omedelbart självklart. Det innefattar en vilja att engagera sig i sådana situationer i syfte att 

uppnå sin potential som en konstruktiv och reflekterande medborgare. Problemlösning kräver 

bland annat nyfikenhet, uthållighet och kritiskt tänkande. Att kunna lösa problem är också en 

av de förmågor som på senare tid alltmer har uppmärksammats som betydelsefulla för 

framgång i utbildning och arbetsliv. Elever behöver kunna behärska mer än faktakunskaper 

och rutinuppgifter. Skolan behöver utbilda elever som klarar av att hantera obekanta 

situationer och lösa komplexa problem med hjälp av ett kreativt och flexibelt tänkande. 

Det svenska resultatet från PISA-undersökningen visade att svenska elever presterade under 

det internationella medelresultatet i både matematik och i digital problemlösning. I matematik 

låg OECD-snittet på 494 poäng. De svenska eleverna fick medelvärde på 478, efter att i de 

tidigare PISA-undersökningarna ha legat på 494 poäng och som mest 510. Sverige har 

därmed tappat mest av de länder som gjorde testet förra gången matematik var huvudämne 

2003. I Pisa-undersökningen mäts elevernas kunskaper på en sexgradig skala. PISA-rapporten 

konstaterar att 12,6 procent av alla deltagande elever är högpresterande i matematik, det vill 

säga uppnådde nivå 5 eller 6 i den sexgradiga skalan. I Shanghai-Kina nådde hela 55,4 

procent av eleverna denna toppnivå. I Sverige var motsvarande siffra 8 procent. Inget av de 

andra 33 OECD-länderna i undersökningen har en lika stor resultatförsämring som Sverige 

(Expressen, 2013-12-03). 

En ledtråd till förändringen ges av hur eleverna svarat på frågor som rör skolmiljön, bland 

annat sen ankomst och klassrumsklimat. I enkäten finns en fråga om hur ofta eleven har 

kommit för sent till skolan någon gång de senaste två skolveckorna. I OECD har 35 procent 
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av eleverna kommit för sent och i Sverige är motsvarande siffra 56 procent (pojkar 58 procent 

och flickor 53 procent). Sverige har den högsta andelen sen ankomst av alla deltagande 

länder. Vad gäller klassrumsklimatet har, av alla länder som deltagit i PISA-undersökningen, 

Shanghai-Kina, Kina och Ryssland bäst klassrumsklimat och Finland och Sverige har sämst. 

Skolk och lärarens missnöje är en stor orsak till det försämrade resultatet menar Skolverket 

(2012). Av de länder som försämrat sina resultat mest är tre nordiska, förutom Sverige även 

Island och Finland. Gemensamt för dessa länder är att ungdomar har relativt stor frihet att 

forma sina liv och utveckla sina egna intressen. Det är inte orimligt att tänka sig att 

förändrade värderingar och förändrade prioriteringar av hur de väljer att använda sin tid slår 

igenom snabbast i sådana länder. PISA indikerar exempelvis att nordiska ungdomar är de 

flitigaste internetanvändarna och att de tillbringar mest tid på sociala medier. Det finns inget 

direkt samband mellan PISA-resultatet och hur aktiva eleverna är i dessa avseende, men det 

kan tyda på att skolarbetet nedprioriteras till förmån för annat. Att möta elevernas intressen 

och behov är viktigt om den negativa utvecklingen i svensk skola skall brytas. 

	  

2.2	  Onlinetjänster	  i	  matematik	  	  
	  

Webbplatser som är gratis, öppna och online med forum där elever från hela världen kan 

skicka kursrelaterade frågor som kan ses och besvaras av anonyma andra, är en framväxande 

resurs för elever som söker hjälp och har blivit en del av många elevers matematiska 

upplevelser.  

Lärande slutar inte när skolan slutar, och det är vanligt att elever får hemuppgifter som måste 

slutföras utanför skolan och skoltid. Det är också vanligt att elever behöver och söker hjälp 

när de arbetar med sina uppgifter och försöker behärska det innehåll som de försöker lära sig. 

Eleverna är då beroende av en varierad uppsättning av resurser, som läroböcker, anteckningar 

från lektionen, kamrater, föräldrar och privatlärare. Eleverna vänder sig även nu till gratis, 

öppna, onlinebaserade hjälpforum för att ställa frågor och få hjälp med sina läxor eller när de 

försöker förstå kursmaterialet. Elever har tillgång till dessa forum och kommunicerar anonymt 

med ett nätverk av volontärer för att få hjälp med sina läxor. En enkel sökning efter ”gratis 

läxhjälp” på internet visar upp ett flertal sådana forum. Detta visar även att många elever 

använder sig av dessa forum när de studerar vetenskap, teknik och matematik. Inom dessa 

webbplatser, vare sig de ägnar sig åt matematik eller annat, är kalkylering det dem söker mest 

hjälp för (van de Sande, 2011, s.53). 
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Alla elever med tillgång till internet kan använda denna resurs för att få hjälp med sina 

studier. Dessa gratis forum jämnar ut förutsättningarna för de elever som inte har möjlighet att 

få adekvat hjälp från andra i sin omedelbara närhet, som inte har råd att köpa hjälptjänster, 

eller som är tveksamma till att ställa frågor personligen (van de Sande, 2011, s.56). 

Dessa webbplatser har dykt upp, förmodligen som svar på ett rådande och universellt behov 

för tillgänglig, effektiv, kostnadsfri, och personlig läxhjälp som rent teoretiskt är tillgängliga 

dygnet runt. Forumen har transformerat elevers studier från ett privat och enskilt arbete till en 

offentlig och social aktivitet. Genom att delta i ett forum, är eleverna som söker hjälp med 

sina studier anslutna med andra runt om i världen som är villiga att bidra med sin tid och 

expertis. I korthet, tillgodogör forumen på begäran hjälp som distribueras till en stor 

population av geografiskt spridda elever som kan ses som ett 2000-talets Vygotskijansk 

utformning av socialt lärande och stöd. Nästa steg är att kartlägga sambandet mellan att söka 

hjälp och aktiviteten i forumen och hur man på bästa sätt kan bidra till att stödja elever att 

använda hjälpforum som en resurs som gör dem mer självständiga i sin inlärning (van de 

Sande, 2011, s.75). 

	  

2.2.1	  Matteboken.se	  
	  

Matteboken.se är ett verktyg för att studera matematik via nätet. Sidan har skapats och drivs 

av Mattecentrum, en ideell förening som hjälper barn och unga med matematik. Mattecentrum 

skriver att: ”Mattecentrum ska verka för att varje elev erbjuds gratis mattehjälp där 

tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till ökad 

kunskap och intresse för matematik” (Mattecentrum, 2012, s.2). Mattecentrum grundades år 

2008 och arrangerar öppna räknestugor flera gånger varje vecka i 25 städer och har skapat den 

interaktiva inlärningssajten matteboken.se. Matteboken.se ger elever som inte har möjlighet 

att besöka räknestugorna en chans att få stöd och hjälp med sina matematikstudier.  

Mattecentrum har som ambition att matteboken.se ska innehålla teori och räkneexempel som 

täcker all högstadie- och gymnasiematematik. Hemsidan innehåller dessutom mer än 700 

videolektioner som ger eleverna möjlighet att få genomgångar och repetition av varje 

delmoment. Enligt Mattecentrums verksamhetsberättelse så följer allt materialet på hemsidan 

Skolverkets ämnes- och kursplan (Mattecentrum, 2012). Förutom teoritexter, räkneövningar 

och videolektioner, finns ett forum där det finns möjlighet att anonymt ställa specifika frågor. 
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Forumet används på olika sätt. Att skriva egna kursrelaterade frågor och få svar på egna 

problem är ett, men man kan även titta på andras tidigare ställda frågor och få hjälp på så sätt.  

Volontärer som finns i räknestugorna eller som svarar på frågor i forumet arbetar för att 

försöka hjälpa eleverna i deras matematikstudier. I och med att volontärerna ställer upp helt 

ideellt så kan barn och ungdomar få hjälp med sina studier utan att behöva betala för det.  

Enligt Mattecentrum studerar 155000 elever regelbundet på matteboken.se varav 5000 också 

är medlemmar på hemsidan (Mattecentrum, 2014). Eleverna som tar hjälp av Mattecentrums 

tjänster, vare sig det är räknestugor eller onlinehjälp, kan vara vem som helst. Mattecentrum 

gör undersökningar för att lära känna vilka de är. Mattecentrums årsredovisning 2012 visar till 

exempel att den fysiska verksamheten har en majoritet av tjejer och att det på det digitala 

stödet finns en majoritet av killar. Detta pekar på att både den fysiska läxhjälpen i 

räknestugorna likväl som det onlinebaserade verktyget behövs för att tillgodose olika elevers 

behov. I Mattecentrums verksamhets-berättelse står det att kunskapsmässigt sträcker det sig 

från de elever som har mycket stora kunskapsluckor till de elever som avancerat så pass att de 

inte får någon stimulans i skolan (Mattecentrum, 2012, s.10). 

3.	  TEORETISK	  ANSATS	  
	  

3.1	  Matematikinlärning	  
	  

Två av de mera inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik och kunskapsteori är 

Vygotskij och Piaget. En av skillnaderna mellan Vygotskijs och Piagets teorier är lite 

förenklat att den sistnämnde utgår från att människan ensam skapar sina tankestrukturer, 

medan Vygotskijs teorier betonar människan som social varelse.  

Piagets betydelse som teoretiker för hur undervisningen ska bedrivas och för vår syn på 

lärande och utveckling har haft ett stort inflytande över hur vi tänker kring mental utveckling. 

Piaget förde kognitivismen in i pedagogiken. Kognitivismen innebär att eleven skapar egen 

förståelse genom att bygga egna tankestrukturer eller tankemodeller från den information som 

eleven får. Det perspektiv som innefattar det element i kognitivismen som fått störst 

inflytande vad gäller synen på lärande är vad som brukar kallas konstruktivism, det vill säga 

betoningen av att individen inte passivt tar emot information utan själv genom sin egen 

aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden (Säljö, 2003, s.56). För att få en helhetsbild 
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över hur omvärlden fungerar måste gamla erfarenheter anpassas till nya vilket enligt Piaget 

kan ske på två sätt. Nya erfarenheter kan läggas till gamla utan att personens kognitiva 

scheman måste ändras vilket kallas för assimilation. Men när nya erfarenheter görs kan det 

också betyda att gammal kunskap måste struktureras om för att en enhetlig förklaring ska 

kunna infinna sig, detta kallas för ackommodation. Bara genom nya erfarenheter utmanas våra 

gamla scheman och därför blir nyfikenheten viktig för individens mentala utveckling och 

intelligens (Imsen, 2000, s.105). 

Enligt Vygotskij sker elevers utveckling i samspel med deras omgivning i högre grad än att 

det är en oberoende individuell process. Särskilt intresserade han sig för skillnaden mellan 

vad elever kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. Denna nivåskillnad 

kallas för "den proximala utvecklingszonen". Beroende på vilken assistans de får kan elever 

antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå, eller i sin potentiella nivå, där den förra 

avser situationen när elever lär sig av egen kraft och den senare när de blir stimulerade av 

föräldrar eller lärare. Här poängteras alltså att elever faktiskt kan lära sig mer med hjälp av 

varandra eller en lärare än vad de lyckas åstadkomma själva (Maunula, 1996, s.23). 

Stadler (2009) beskriver tre olika kategorier utifrån vilka man kan beskriva elevers 

matematikinlärning. Matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som 

lärandeaktör beskriver tillsammans hur olika elever lär sig matematik. 

	  

3.1.1	  Matematikens	  lärandeobjekt	  
	  

Matematikens lärandeobjekt syftar på elevernas uppfattning om det huvudsakliga målet med 

matematikstudierna och deras syn på vad matematik och lärande av matematik handlar om. 

Eleverna kan tillägna sig olika matematiska lärandeobjekt. Deras synsätt på nyttan och syftet 

med deras matematikstudier och vad som upplevs som relevant och meningsfullt i förhållande 

till detta, är exempel på olika lärandeobjekt (Stadler, 2009, s.91).  

Det är skillnad på att kunna och att förstå matematik som båda är andra exempel på 

lärandeobjekt. Att kunna matematik innebär att man vet vad och hur man skall göra för att 

lösa en viss typ av uppgift, medan matematisk förståelse handlar om att veta varför man skall 

göra på ett visst sätt (Stadler, 2009, s.94). I det tidigare fallet kommer studierna av matematik 

eller de handlingar och aktioner man utför i samband med matematikstudierna att utgöra det 

matematiska innehållet. Matematik likställs alltså här med procedurer och målet är att lära sig 
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att behärska dessa och veta när de skall tillämpas. I det senare fallet särskiljs innehållet 

gradvis från handlingar man utför för att tillägna sig det, till att matematisk kunskap får mer 

karaktär av ett objekt. Det primära syftet är alltså inte endast att lösa uppgifter utan det är ett 

redskap eller medel för att nå målet att lära sig matematik. Arbetet med uppgifter bidrar 

härmed till att uppnå matematisk kunskap och förståelse i vidare mening. Om en elev 

uppfattar matematiken som ett objekt kommer det inte heller att vara lika viktigt att lösa alla 

uppgifter i ett kapitel eller ett avsnitt ur läroboken. I stället kan eleven göra en bedömning om 

han eller hon har lärt sig det väsentliga delarna av innehållet. Att nöja sig med att bara ”veta 

hur man gör” är ibland nödvändigt och tillräckligt, men knappast önskvärt när det gäller 

kunskap i matematik och matematikstudier. Eftersom elevernas synsätt och uppfattning om 

matematik och matematikundervisning varierar mellan olika individer och förändras över tid 

betraktas matematikens lärandeobjekt som en individuell och relationell företeelse mellan 

elevens och hans eller hennes matematikstudier.  

Matematikens lärandeobjekt kan vara tillgängligt eller otillgängligt för en elev. Elever kan ha 

syften eller mål med sina studier som de inte kan uppnå av olika anledningar. Stadler (2009) 

menar att man kan beskriva en elevs matematiska lärandeobjekt med hjälp av en bildlig 

”matematisk vägg” som skiljer tillgängligt lärandeobjekt från otillgängligt. Var den 

matematiska väggen lägesmässigt befinner sig, storleken på denna eller hur lätt det är att ta 

sig förbi den beror på varje elevs individuella vilja, drivkraft och förutsättningar. För att nå ett 

lärandeobjekt, eller för att ta sig förbi väggen, använder eleverna sig av olika matematiska 

resurser. Dessa omfattar redskap, verktyg och metoder som eleverna kan tillämpa för att det 

matematiska innehållets tillgänglighet ska öka. Om dessa resurser inte finns tillgängliga blir 

inte heller det matematiska lärandeobjektet tillgängligt och eleven behöver då arbeta mot ett 

annat matematiskt lärandeobjekt (Stadler, 2009, s.95).	  

	  

3.1.2	  Matematiska	  resurser	  
	  

För att kunna tillägna sig matematiska lärandeobjekt använder eleverna sig av olika 

matematiska resurser. Matematiska resurser syftar på ting och företeelser som studenten 

använder vid matematikinlärning. Det kan till exempel vara personer såsom föräldrar, 

studiekamrater eller lärare, det kan vara läroboken, anteckningar från lektionen, facit, 

miniräknaren, eller internet, men det blir inte en matematisk resurs förrän eleven använder 

den som en sådan (Stadler, 2009, s.92). 
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Lärare är en matematisk resurs som enligt många elever är viktig. En bra lärare har mycket 

kunskap i matematik och kan förklara på många olika sätt, dessutom kan läraren anpassa 

kommunikationen med eleverna utifrån individens behov och förutsättningar. Detta förutsätter 

att läraren är medveten om på vilken nivå eleven befinner sig och vari elevens svårighet med 

den aktuella uppgiften ligger. Eleverna använder lärare som matematisk resurs på olika sätt. 

Vissa lyssnar till exempel på läraren under lektionen, medan andra ställer frågor för att 

kontrollera sina kunskaper. Enligt Stadler (2009) utgör läraren i sig alltså inte nödvändigtvis 

en matematisk resurs, utan det är elevens sätt att använda läraren för att tillägna sig 

matematikens lärandeobjekt som utgör den matematiska resursen (Stadler, 2009, s.103). 

Studiekamraterna som matematisk resurs kan användas på olika sätt. Elever räknar 

gemensamt för att det känns givande att både kunna få hjälp och kunna hjälpa, medan andra 

hellre räknar ensamma och endast använder sig av sina kamrater när de behöver hjälp och 

fastnar på en uppgift. När en elev får möjlighet att förklara för någon annan studiekamrat, får 

eleven en bekräftelse på att verkligen förstå något samtidigt som förståelsen och kunskaperna 

befästs ytterligare då man tvingas strukturera sina tankar och sätta ord på vad man gör och hur 

man tänker. En väsentlig skillnad mellan läraren och studiekamraterna som matematiska 

resurser är tillgängligheten. Medan läraren främst är tillgänglig i klassrummet under 

lektionstid, kan studiekamrater finnas till hands både i och utanför skolan och dess 

verksamhet. Läroboken kan också vara en matematisk resurs med sitt innehåll av både 

historik, teori, definitioner, formler, facit och lösta exempel, och med den sitter nästan alla 

elever när de studerar. Att läroboken som matematisk resurs gestaltar sig på olika sätt för den 

enskilda eleven beror på hur eleven använder läroboken som matematisk resurs, exempelvis 

vad eleven väljer att läsa i boken samt hur han eller hon tillgodogör sig innehållet. 

Definitionen av en matematisk resurs ställer alltså relationen mellan eleven som lärande aktör 

och matematikens lärandeobjekt i centrum, då matematiska resurser har en relationell karaktär 

(Stadler, 2009, s.105). 

	  

3.1.3	  Studenten	  som	  lärande	  aktör	  
	  

Kategorin ”studenten som lärande aktör” innefattar elevens handlingar, intentioner och 

föreställningar när det gäller att tillägna sig matematikens lärandeobjekt i det aktuella 

lärandesammanhanget. Det finns olika normer och värderingar att hålla sig till när man 

studerar matematik vilka påverkar konstitutionen av matematikens lärandeobjekt och 
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användningen av matematiska resurser, vilket i sin tur utgör grund för hur eleven kan 

karaktäriseras som lärande aktör (Stadler, 2009, s.92). Begreppet aktör syftar alltså här på en 

individ som utför medvetna handlingar för att uppnå ett specifikt syfte, i detta fall att lära sig 

matematik. Några exempel på sådana handlingar är att lyssna på lärarens genomgång, få 

individuell hjälp av läraren, anteckna, läsa i läroboken, hjälpa andra studiekamrater, få hjälp 

av studiekamrater och räkna uppgifter i boken. Varje handling aktualiserar en eller flera 

matematiska resurser och utförs med avsikten att tillägna sig något eller några av 

matematikens lärandeobjekt. 

En elev kan vara mer eller mindre begränsad och beroende av resurser som lärande aktör. 

Elever som i huvudsak måste använda externa matematiska resurser för att tillägna sig 

matematikens lärandeobjekt är beroende, medan elever som själva har kontroll och behärskar 

sin lärandeprocess, kan beskrivas som oberoende (Stadler, 2009, s.115). Den eleven som ser 

lärare som en viktig matematisk resurs för sitt lärande blir alltså begränsad som lärande aktör 

då lärarresurser inte finns att tillgå, till exempel i hemmet, och blir därmed mer beroende. 

Tillgången på matematiska resurser är tillsammans med det aktuella lärandeobjektet det som 

påverkar studenten som lärande aktör. Hur elever agerar för att lära sig matematik beror dels 

på vilka matematiska resurser eleven har tillgång till, vilket lärandeobjekt som eleven kan 

tillägna sig, men också på elevens syn på sig själv, målet med studierna och uppfattningen om 

den egna förmågan (Stadler, 2009, s.111). 

	  

3.2	  Nätbaserad	  undervisning	  
	  

Internet och tillhörande teknik är ett naturligt inslag i tillvaron för dagens ungdomar. Den 

traditionella, lärarcentrerade och textbundna, formen av undervisning håller därför på att 

förlora sin ställning som modell för lärande och för hur kunskaper återspeglas (Säljö, 2003, 

s.239). De verktyg som finns på nätet kan bidra till utbildning och lärande om de används på 

ett bra sätt (Hrastinski, 2009, s.13).  

Kommunikation är en central komponent i nätbaserad undervisning. Det finns olika typer av 

kommunikation som kan stödjas på nätet. Implicit kommunikation sker när 

undervisningsmaterial, som t.ex. dokument, bilder och kalkylblad, distribueras. Explicit 

kommunikation innebär att man kommunicerar med varandra i tal eller skrift, exempelvis 

genom en videokonferens respektive chatt. Dessa två olika kommunikations-former kan ske 

antingen fördröjt eller direkt. Skillnaden mellan fördröjd respektive direkt kommunikation är 
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att den sistnämnda sker i realtid (Hrastinski, 2009, s.64). Fördröjd kommunikation är bättre 

lämpad för nätbaserad undervisning i och med att elever vanligtvis studerar vid olika 

tidpunkter och är geografiskt utspridda. Eleverna kan själva bestämma när de vill 

kommunicera med läraren eller övriga deltagare vilket ger mer tid för reflektion och bättre 

möjlighet att bearbeta information. Fördelar med direkt kommunikation är å andra sidan att 

man får feedback direkt och kan ställa följdfrågor utan att behöva vänta på svar (Hrastinski, 

2009, s.66). 

Det finns olika interaktionstyper som bör stödjas i nätbaserad undervisning, exempelvis 

lärare-student, student-kursmaterial och student-student. Den främsta interaktionstypen för 

nätbaserad undervisning är interaktion mellan student och kursmaterial (Hrastinski, 2009, 

s.74). Denna interaktion sker när elever använder olika lärobjekt som finns tillgängliga på 

nätet. Lärobjekt är en enhet som innehåller exempelvis en inspelad lektion eller övning. Med 

hjälp av olika lärobjekt kan läraren dela med sig av undervisningsmaterial. Detta kan bidra till 

att underlätta lärarens arbete (Hrastinski, 2009, s.54). Hrastinski (2009) skriver att genom att 

utnyttja verktyg som finns på nätet ges möjligheten att komplettera lärobokens möjligheter 

och begränsningar. 

Hrastinski (2009, s.78) hävdar att elevers lärande inte bara gynnas genom att de själva 

producerar exempelvis text. Deltagande och lärande sker även genom observation och 

reflektion. Detta kan relateras till användandet av forum där elever kan lära sig både genom 

att ställa egna frågor och titta på andras ställda frågor.  

	  

3.3	  Studier	  utanför	  skoltid	  och	  motivationen	  att	  studera	  	  
	  

Det har gjorts många avhandlingar om betydelsen av studier utanför skoltid (Amerine, 2009; 

Schusters, 2009; Tokarski, 2011). Det är svårt att säga något generellt om elevers lärande när 

det gäller kopplingen till studier utanför skolan. Ett flertal olika faktorer, såsom ämne, 

förberedelser och förutsättningar, måste vägas in. Schuster (2009) skriver t.ex. att en del anser 

att undervisning som kräver läxor, borde bevaras i och med att den gynnar lärandet. Vissa 

hävdar att det är meningslöst med läxor, eller så är de skadliga för lärandet och den 

känslomässiga hälsan, och bör därför stoppas. Andra lärare ger läxor eftersom de utgår från 

det förbättrade lärandet, och betygsätter även läxorna för att de tror att eleverna inte annars 

kommer att vara motiverade att göra dem (Schusters, 2009, s.3).  
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Amerine (2009) hävdar att det både finns positiva och negativa aspekter på läxor. Ett av 

skälen till att lärare ger läxor är för att de förbättrar elevernas förståelse och bevarar 

kunskapen som erhölls under lektionen. Eleverna behöver läxor för att gå igenom och öva på 

de begrepp som undervisas under lektionen. Forskning har genomgående visat att det finns ett 

positivt samband mellan hur mycket tid som ägnas åt läxor och elevers prestation (Amerine, 

2009, s.23). Den negativa effekten som läxor kan orsaka är att de medför stress för eleverna 

och deras föräldrar. Om en elev har svårigheter i klassrummet, är sannolikheten för att eleven 

kommer att ha svårigheter att slutföra läxorna hemma stor. Om föräldern inte förstår 

uppgifterna deras barn försöker lösa, kan föräldern också uppleva stress eftersom han eller 

hon inte kan hjälpa sitt barn (Amerine, 2009, s.24).   

I Tokarski (2011, s.12) diskuteras den motiverande fördelarna av läxor och hur läxor har en 

långsiktig påverkan på utvecklingen av elevers prestationer. Läxor ger elever erfarenhet och 

den tid de behöver för att utveckla sina föreställningar om sin intellektuella förmåga, sina 

prestationer och studievanor som gynnar lärandet. Att eleverna ser värdet av ansträngningen 

och ger dem förmågan att klara av misstag och svårigheter är andra motiverande fördelar av 

läxor.  Här fokuserar man inte bara på det kortsiktiga målet med betyg och provresultat. 

Genom att utveckla elevernas färdigheter och hjälpa dem att ta initiativ i sitt lärande och 

behålla eller återfå sin motivation förbereds även eleverna för sina framtida studier. 

Ett sätt att motivera eleverna att göra sina läxor är att ge dem ett alternativ av läxor. Genom 

att få välja vilken hemuppgift de skall göra, känner eleverna sig mer kompetenta att slutföra 

läxorna, avslutar de läxorna, får de bättre betyg på läxorna, och presterar bättre på proven 

(Tokarski, 2011, s.15). 

För att gynna elevers lärande bör läxor ha fem karaktärsdrag. För det första måste läxorna ha 

ett tydligt akademiskt syfte, till exempel öva, få en förståelse, eller tillämpa kunskaper eller 

färdigheter. Det andra är att effektivt visa elevernas lärande för såväl eleverna som läraren. 

För det tredje bör läxorna främja ägandet genom att erbjuda valmöjligheter och att vara 

personligt relevanta. Det fjärde karaktärsdraget som läxorna bör ha är att ingjuta en känsla av 

kompetens hos eleverna att klara uppgiften utan hjälp. Och till sist, läxorna bör vara estetiskt 

tilltalande så att de verkar roliga och intressanta (Tokarski, 2011, s.16).   

Studier utanför skoltid kan alltså ha ett flertal olika syften. Exempelvis att eleverna ska lära 

sig praktik, förberedelse, förlängning och integrering av ämnet. Elever kan till exempel se 

läxor som sitt arbete och en chans att lära sig stå emot distraktioner. Andra möjliga syften är 
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personlig utveckling, relation till föräldrar, kommunikation med lärare, elevinteraktion m.m. 

(Tokarski, 2011, s.17). Syftet avgörs dels av hur studierna utformas och vad eleverna har för 

förutsättningar. För att motivera eleverna till att slutföra läxorna kan läraren utforma läxor 

med ett specifikt syfte och mål, vilket även leder till att eleverna gynnas av att göra dem. 

	  

3.4	  Motivation	  och	  självbild	  
	  

En uppgift i matematik kan utformas så att den inte negativt påverkar elevers självförtroende. 

Eleven måste våga försöka sig på matematikstudier. Parszyk (2009) skriver om personer som 

hamnat snett i livet och deras relation till matematiken. Hon berättar om hur de som vuxna får 

en chans att läsa om matematiken men inte vågar. De menar att det inte är värt det då det 

enbart kommer bli ett moment då de visar att de ”fortfarande är dumma i huvudet”. De ser 

heller ingen nytta med matematikstudier då de inte tror att de någonsin kan få ett yrke som på 

något sätt kräver matematik. För att kunna bli motiverad till att studera matematik måste 

individen ha självförtroende till att han eller hon kan genomföra det som påbörjas (Fortier, 

Vallerand & Guay, 1995, s.259). Matematik kan lätt bli ett intelligenstest då det ofta så tydligt 

går att peka på ett rätt eller fel svar. För att elever ska våga studera matematik krävs öppna 

uppgifter som inte pekar ut fel och förebilder för eleverna så att de kan se vad som är möjligt 

(Parszyk, 2009). Fortier, Vallerand och Guay (1995, s. 268) skriver “students who feel 

competent and self-determind in school context develop autonomous motivational profile 

toward education which in turn leads them to obtain higher school grades”. Ens självbild 

påverkas alltså av vad vi tror att vi kan göra i förhållande till vad vi kan göra. Elever med ett 

sämre självförtroende eller självkänsla anser helt enkelt inte att de är kapabla att prestera 

bättre än vad de gör och därför försöker de heller inte. 

	  

3.5	  Sammanfattning	  
	  

För att analysera elevers lärande och förutsättningar att lyckas med sina studier utanför skolan 

med utgångspunkt från Stadlers tre kategorier behöver jag undersöka vad elever har för mål 

med sina studier, vilka matematiska resurser de har tillgång till och hur de använder sig av 

dessa. 

Andra aspekter som kommer att analyseras är hur elevers självbild, vare sig positiv eller 

negativ, skulle kunna påverka elevers motivation att studera och mål med studierna.	   	  
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4.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
	  

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för elevers matematikinlärning och hur 

matematikstudier kan stödjas utanför skolan. Undersökningen genomförs utifrån ett 

studerandeperspektiv. De frågeställningar som då blir intressanta att undersöka och som är 

centrala för rapporten är följande: 

 

• Vilka matematiska lärandeobjekt har elever för sina matematikstudier? 
• Vilka matematiska resurser har elever tillgång till utanför skolan? 
• Hur agerar eleverna som lärande aktörer, alltså vilka matematikresurser används och 

anses viktiga för deras matematikinlärning? 
 

Ett ytterligare syfte är att förbättra stödet för elevers matematiklärande med stöd av det 

onlinebaserade redskapet matteboken.se. Följande frågeställningar kommer undersökas som 

underlag för eventuella förändringar: 

 

• Hur uppfattar och använder elever matteboken.se? 
• Vilka framgångsfaktorer och brister uppfattar eleverna att matteboken.se har? 
• Vilka använder sig av sajten och har det en koppling till elevens studiesituation? 
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5.	  METOD	  
	  

Metoderna som kommer att användas i detta examensarbete är litteraturstudier och en 

enkätundersökning. Med hjälp av enkätundersökningen är det tänkt att en kartläggning av 

problemställningen ska göras. Det urval och de begränsningar som måste göras, i och med att 

det är svårt att nå ut till användarna på matteboken.se, kommer att vara avgörande för 

resultatet.  

Genom att ställa upp som volontär på hemsidan, matteboken.se, kunde jag sätta mig in i deras 

arbete och få en klarare bild av hur deras verksamhet fungerar. Målet är att ge förslag på 

eventuella förbättringar som kan tänkas hjälpa Mattecentrums fortsatta arbete. 

Beroende på syftet med undersökningen och frågeställningen avgörs vilken slags metod som 

bör väljas och användas. Då blir det relevant att ställa sig frågan om undersökningen skall 

vara av kvantitativ eller kvalitativ natur. Man kan hävda att enkäter alltid är av huvudsakligen 

kvantitativ natur, i den meningen att man t.ex. vill kunna säga hur många procent som tycker 

eller gör på ett visst sätt och hur många som inte gör det. Men de innehåller trots detta en 

uppsättning kvalitativa element (Trost, 2012, s.17).  

	  

5.1	  Kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  undersökning	  
	  

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är att vid kvantitativa använder 

man sig av siffror. Det behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening, utan 

användandet av ord som längre, fler eller mer ger också upphov till ett kvantitativt tänkande. 

Så om man vill kunna ange frekvenser skall man göra en kvantitativ undersökning, t.ex. då 

man är intresserad av att veta hur många procent av befolkningen som tycker på det ena eller 

andra sättet. Om man däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en 

kvalitativ undersökning rimlig (Trost, 2012, s.23). Något förenklat kan man alltså säga att om 

frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ 

undersökning. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster, skall man 

göra en kvalitativ undersökning. Förutsättningar för att kunna erhålla både kvantitativa och 

kvalitativa data av många elever gör att enkätundersökning förefaller som en lämplig metod. 
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5.2	  Urval	  &	  begränsningar	  
	  

På uppdrag av föreningen Mattecentrum gjordes en undersökning som lade grunden för detta 

examensarbete och urvalet i det. Mattecentrum ville veta mer om eleverna som använder sig 

av den onlinehjälp som finns på matteboken.se. Det enda faktum som var känt om användarna 

var antalet. Av de runt 155000 användarna har man ingen aning om de är elever, föräldrar 

eller kanske lärare som använder sig av tjänsten och på vilket sätt i så fall. Är det främst 

pojkar eller flickor och varför i så fall, och hur ska man nå ut till så många elever som möjligt 

för att få dem att utnyttja denna hjälp och detta redskap för sitt lärande. Det svåra med att 

kunna göra undersökningen var att kunna räkna med bortfallet. Om man t.ex. la ut en länk 

med enkäten på hemsidan skulle det vara omöjligt att veta hur många som inte klickade för att 

delta i enkätundersökningen och då skulle bortfallet inte kunna beräknas. Så för att kunna ta 

hänsyn till svarsfrekvensen och göra en bortfallsanalys måste vissa begränsningar göras. 

Då undersökningen genomfördes inom ramen för mitt examensarbete valde jag att begränsa 

mitt arbete genom att undersöka gymnasieelevers studievanor i matematik. För att göra 

enkätundersökningen så relevant som möjligt valdes en gymnasieskola med många olika 

program, både teoretiska och yrkesförberedande. Målet var att nå ut till en så bred elevgrupp 

som möjligt. En klass från varje program i årskurs 1, 6 klasser totalt, fick delta i 

enkätundersökningen. På så sätt uppnås en stor variation av elevgrupper. Anledningen till att 

elever från årskurs 1 valdes att delta i undersökningen, är att eleverna i årskurs 1 inte hade 

gjort de individuella valen än (för när de individuella valen görs splittras klassen och det blir 

svårare att få tag i en samlad klass), det är stressigare i årskurs 2, och eleverna i årskurs 3 

antas ha fullt upp med sina studentfester vid den tiden då enkätundersökningen skulle 

genomföras. Planen var att förutom att ta reda på elevernas studievanor, även ta reda på hur 

deras matematiklärande och förutsättningar till att lyckas med matematikstudierna kunde 

stödjas genom att de utnyttjade den hjälp som finns på matteboken.se för sina 

matematikstudier. För att vara objektiv och inte påverka elevsvaren på något sätt, då eleverna 

kunde tro att jag arbetade för Mattecentrum, presenterades enkätundersökningen enligt Bilaga 

10.1. 

Enkäten delas ut innan eleverna skulle skriva de nationella proven i matematik. Detta för att 

få tag i en samlad klass där eleverna i respektive klass fortfarande skulle befinna sig i små 

klassrum. Målet var att förutom att ta reda på deras studievanor och förutsättningar, även ta 

reda på hur onlinehjälpen fungerar i praktiken.  
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Gruppenkäter är ganska vanligt förekommande i skolor och i andra sammanhang då fler är 

samlade och på så sätt lätt kan nås med ett frågeformulär. Vid dessa tillfällen kan vanligen 

den som sköter om distributionen och insamlandet av svaren också förklara egendomligheter 

och svara på frågor. Viktigt är också att den personen motiverar dem man vill ha svar från att 

verkligen svara och att göra det på ett tillfredställande sätt (Trost, 2012, s.10). 

	  

5.3	  Pålitlighet	  
	  

Det var 117 elever som svarade på enkäten. Av de 127 eleverna som blev tillfrågade att delta i 

enkätundersökningen var 10 elever inte närvarande när enkäten delades ut. Med hjälp av 

Standard för bortfallsberäkning beräknades bortfallet i undersökningen enligt mätningar till 8 

% (Dahmström, 2011, s.364). 

	  

5.4	  Enkätframställning	  
	  

Förutsättningarna för att eleverna ska vilja svara på enkäten är dels att den inte får vara alltför 

omfattande så att den stjäl för mycket av deras studietid under lektionen och dels att eleverna 

förstår varför det är viktigt att svara på enkäten (Dahmström, 2011, s.157). Enkäten 

utformades efter diskussioner med handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan och 

Stockholms Universitet, samt med handledaren från Mattecentrum. En informationstext om 

syftet med enkäten och försäkringar om anonymitet är med inledningsvis i enkäten 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 25). 

Enkäten bestod av 22 frågor och återges som Bilaga 10.2. Att använda sig av enkät är bra om 

man vill samla in information kring det man undersöker på ett sätt som både är snabbt och 

relativt billigt. Det gäller dock att respondenterna tolkar frågorna på någorlunda samma sätt 

som konstruktören och att enkäten inte innehåller några onödiga frågor. Denna enkät 

innehåller både alternativfrågor och öppna frågor (Trost, 2012). Enkäten är uppdelad i två 

delar. Den första delen består av frågor som beskriver elevernas studiesituation och 

studievanor i matematik, och är av kvantitativ natur. Den andra delen handlar om 

matteboken.se och är av mer kvalitativ natur då den innehåller fler öppna frågor och frågorna 

främst behandlar elevernas åsikter om hemsidan. När analysen av enkätundersökningen görs, 

för att besvara frågeställningarna, göra den på ett kvalitativt sätt. Här är det intressant att 

försöka förstå elevernas sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja 
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varierande handlingsmönster, och varför eleverna gör på det ena eller andra sättet när de 

studerar. För att även ge svar på Mattecentrums funderingar om användarna, kommer vissa 

svar på frågorna i enkätundersökningen (frågorna 15,16, 21b och 22, Bilaga 10.2) att 

analyseras kvantitativt också. Trost (2012, s.22) skriver att verkligheten är avsevärt mer 

komplicerad än att vi klart kan klassificera alla studier som antingen kvantitativa eller 

kvalitativa. Vissa delmoment kan vara av det ena slaget och andra av det andra slaget. 

Vid framställningen av en enkät finns ett antal viktiga begrepp att ta hänsyn till. Ett är 

reliabilitet eller tillförlitlighet och med det menas att en mätning är så att säga stabil och inte 

utsatt för t.ex. slumpinfluenser, situationen skall vara likadan för alla, alla intervjuare skall 

fråga på samma sätt, alla skall vara på samma goda humör när de fyller i svaren på frågorna 

etc. Precisionsaspekterna är viktiga i samband med bl.a. den typografiska utformningen av 

formuläret; ju lättare att fylla i svaren, desto större precision (Trost, 2012, s.61). Så de flesta 

frågorna i enkäten har alternativ som eleverna ska kryssa i, dels för att få homogena svar och 

dels för att det ska ta mindre tid för eleverna att besvara frågorna. Med validitet eller giltighet 

menas att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. Är avsikten att ta reda på hur många 

gånger per vecka eleverna studerar matematik skall svarsalternativen handla om veckan och 

dess dagar och inte vara formulerade i termer av alltid, ofta, sällan eller aldrig. Ty då mäter 

man ju något annat, nämligen något i stil med attityden till hur ofta man bör, kan eller skall 

studera matematik (Trost, 2012, s.61). God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 

resultatet av undersökningen skall kunna generaliseras till att gälla även andra än de som är 

undersökta. 

De frågor som rör elevernas åsikter och värderingar har svarsalternativ på en skala mellan ett 

och fyra. Detta för att eleverna skulle behöva väga sina svar åt något håll utan att ha ett 

neutralt svarsalternativ i mitten att välja. Det finns även ett svarsalternativ för osäkra 

respondenter, alltså ett svarsalternativ med Ingen uppfattning. Dahmström (2011, s.159) 

skriver att det alltid är viktigt att ha ett sådant svarsalternativ, annars riskeras att få både ökat 

bortfall på frågan och en okänd andel personer som angivit ett i grunden felaktigt svar. Frågor 

som rör elevernas åsikter (se t.ex. fråga 8 och fråga 16, Bilaga 10.2) formulerades även så att 

eleverna kunde stämma in i påståendet. Ur psykologisk synvinkel anses det ofta vara lättare 

att instämma i ett påstående än tvärtom (Dahmström, 2011, s.160). 
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6.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
	  

Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet uppdelas resultatet och analysen av 

enkätundersökningen i tre olika kapitel. Det första kapitlet innefattar information om 

elevgruppen och elevernas studiesituation, det andra kapitlet tar upp den del av 

resultatanalysen som baseras på Stadlers tre olika kategoriseringar, och i det tredje kapitlet 

bearbetas data från enkätundersökningen som handlar om matteboken.se. I resultatet och 

sammanställningen av enkäten har enbart de delar som anses relevanta för att besvara 

frågeställningarna valts ut. 

Prioritering lades på att kunna göra kopplingar mellan olika typer av data. Genom att studera 

svaren från flera frågor i undersökningen och jämföra dem med varandra, kan man ta reda på 

om det finns samband mellan svaren från de olika frågorna (Dahmström, 2011, s.213). Det 

som är relevant att se är, om svaret på den ena frågan påverkar svaret på den andra och i så 

fall hur. Här är det t.ex. intressant att hitta samband mellan elevernas studiesituation och 

studieteknik, och hur dessa påverkar elevernas förutsättningar att lyckas med sina 

matematikstudier utanför skolan. För att göra informationen lättöverskådlig sammanställdes 

flertalet grafer med olika data. 
	  

6.1	  Bakgrund	  om	  eleverna	  
	  

De första resultaten utgörs av bakgrundsfakta om de 117 eleverna som deltagit i 

enkätundersökningen. Det är intressant att se hur elevernas studiesituation påverkar deras 

studievanor och resultat.  

Könsfördelningen av de elever som deltagit i enkätundersökningen var relativt jämn, 56 % var 

manliga elever och 44 % var kvinnliga (Figur 1). Urvalet som gjordes när en skola med både 

teoretiska och yrkesförberedande program valdes, gav således även en någorlunda jämn 

könsfördelning. 	  
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Figur	  1	  –	  Könsfördelningen	  hos	  eleverna	  som	  deltagit	  i	  enkätundersökningen.	  
	  

Undersökningen inkluderade även en fråga om vilken utbildningsnivå elevernas föräldrar har 

(se fråga 3, Bilaga 10.2). Det som var relevant med denna fråga, var vilka förutsättningar det 

finns för eleverna att få hjälp med sina matematikstudier av sina föräldrar.  Vissa föräldrar 

besitter en lägre kunskapsnivå än sina barn och kan därför inte vara till stor hjälp. Figur 2 

visar att nästan hälften av eleverna har goda förutsättningar att få hjälp av sin förälder då 48 

% av eleverna åtminstone har en förälder som läst på högskola eller universitet. 24 % av 

eleverna hade åtminstone en förälder som läst på gymnasienivå, så beroende på vilket 

program denna förälder hade gått, eller snarare vilka matematikkurser denna förälder hade 

läst, så hade även dessa elever goda förutsättningar att få hjälp med sina matematikstudier. En 

fjärdedel av eleverna visste inte riktigt vilken utbildning deras föräldrar hade så dessa elevers 

förutsättningar var svårare att klargöra (Figur 2). Istället ger resultatet från delfrågan om hur 

ofta eleverna får hjälp av sina föräldrar, se fråga 11 i Bilaga 10.2, en jämförelse mellan 

elevernas förutsättningar. Men detta resultat analyseras i kapitel 6.2.3. 

Intressant blir att jämföra och ta reda på om och vilka av eleverna som använder sig av denna 

föräldrar-resurs. Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 6.2.2 och 6.2.3, där 

resultatanalysen av elevernas matematiska resurser och hur eleven använder dessa tas upp. 
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Figur	  2	  –	  Föräldern	  med	  högst	  utbildningsnivå	  för	  eleverna	  som	  deltagit	  i	  enkätundersökningen.	  
	  

6.1.1	  Elevernas	  studiesituation	  
	  

Behovet av hjälp som eleverna anser eller känner inte uppfylldes inom resp. utanför skolan 

sammanställdes och ger en bild om elevernas studiesituation (Figur 3). 74 % av eleverna 

anser att de får den hjälp de behöver i matematik inom ramen i skolan, men samtidigt är det 

färre elever, 60 % av eleverna, som inte känner att de behöver extra hjälp med sina 

matematikstudier utanför skolan. Om behoven uppfylldes helt skulle alla dessa elever vara 

oberoende av extra hjälp och klara av sina studier på egen hand.   

18 % av eleverna anser att de inte får den hjälp de behövde i skolan. Kommentarer till denna 

brist (se fråga 9a, Bilaga 10.2) var bl.a. att de behövde mer hjälp och bättre förklaringar av 

läraren, längre tid med läraren, mer pedagogiska lärare och en lärare som pratar lugnt och 

sansat. 

23 % av eleverna behöver extra hjälp med sina matematikstudier utanför skolan. Dessa elever 

behövde främst hjälp med att räkna uppgifter och matematikinlärningen.  Andra kommentarer 

som eleverna gav (se fråga 10a, Bilaga 10.2) var att de behövde prata matematik med någon, 

behövde förklaringar i olika matematikområden, mer studietid, och en elev hade svårt att 

fokusera och använda lektionstiden på rätt sätt. Majoriteten av de 23 % av eleverna som 

behövde extra stöd utanför skolan, skrev även att de behövde hjälp med allt eller allting och 

att de ville förstå allt. 
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Figur	  3	  –	  Elevernas	  behov	  av	  hjälp	  i	  och	  utanför	  skolan.	  
	  

6.2	  Resultatanalys	  baserad	  på	  Stadlers	  kategoriseringar	  
	  

Med hjälp av teoretiska perspektiv belyses intressanta delar av resultaten från 

enkätundersökningen. Reflektioner kring matematikens lärandeobjekt och vilka resurser 

eleverna använder sig av och anser vara viktiga för sitt lärande av matematik gjordes. Detta 

för att förstå hur elever väljer att studera utanför skolan och vilka olika faktorer, t.ex. 

elevernas studiesituation, som kan påverka detta val. Detta kapitel innefattar således den del 

av resultatanalysen som baseras på Stadlers tre olika kategoriseringar och är därmed uppdelat 

i tre delar.  
	  

6.2.1	  Matematikens	  lärandeobjekt	  –	  elevernas	  syfte	  och	  mål	  med	  sina	  studier	  
	  

Ser vi till vad eleverna strävar efter gällande betyg så är det tydligt att det finns en stor 

spridning bland eleverna (Figur 4). Men den största delen av eleverna har som mål att få 

betyget C eller betyget E, 31 % resp. 34 %, i sin nuvarande matematikkurs. De elever som 

strävar efter de högre betygen, A resp. B, läser ett högskoleförberedande program, vilket 

innebär att det är vanligt att dessa elever studerar vidare efter gymnasiet. 58 % går antingen 

på det Naturvetenskapliga eller Teknikprogrammet, och de övriga 42 % går antingen på det 

Samhällsvetenskapliga eller Ekonomiprogrammet (Figur 5). För att komma in på olika 

högskoleutbildningar finns olika krav på medelbetyg och att specifika matematikkurser ska 

vara godkända. Kraven som deras framtida studier medför gör således att de elever som 

strävar efter något av de högre betygen har ett lärandeobjekt som skiljer sig från de resterande 

elevernas lärandeobjekt. 
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Figur	  4	  –	  Det	  betyg	  eleverna	  strävar	  efter	  i	  sin	  nuvarande	  matematikkurs.	  	  
	  

Vid jämförelsen av andelen mellan olika program visar Figur 5 t.ex. att 40 % av de eleverna 

som läser Naturvetenskapsprogrammet strävar efter betyget A medan 0 % av de elever som 

läser VVS- och Fastighetsprogrammet strävar efter samma betyg. En annan jämförelse mellan 

dessa två program är att 7 % av NV-eleverna strävar efter betyget E, medan motsvarande 

siffra för VVS-eleverna ligger på 53 % (Figur 5). Vid jämförelse av två högskoleförberedande 

programmen, Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet, observeras en intressant 

skillnad mellan de annars likartade programmen. Här visar Figur 5 även att de flesta eleverna, 

53 %, som läser Samhällsvetenskapsprogrammet strävar efter betyget E, medan motsvarande 

siffra i Ekonomiprogrammet är 10 %. De flesta eleverna, 48 %, som läser 

Ekonomiprogrammet strävar istället efter det högre betyget C. 
	  
	  

	  
Figur	  5	  –	  Det	  betyg	  eleverna	  i	  resp.	  program	  strävat	  efter.	  
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Matematikens lärandeobjekt syftar för det första på elevernas syn på vad matematik och 

lärande av matematik handlar om. Figur 6 visar att de flesta elever anser att matematik är 

nödvändigt och att de är positivt inställda till matematiken i helhet. Eleverna fick stämma in i 

de tre olika påståendena gällande ämnet matematik (se fråga 8, Bilaga 10.2). Runt 70 % av 

eleverna ansåg att matematik var nödvändigt för deras framtida studier resp. framtida yrke. 51 

% tyckte även att matematik var användbart i vardagen. Det var endast en liten del av 

eleverna, runt 10 elever eller 5-9 % av eleverna, som inte alls såg någon mening med att läsa 

matematik. 

	  

	  
Figur	  6	  –	  Elevernas	  åsikter	  om	  syftet	  med	  matematik	  i	  olika	  avseenden.	  	  
	  

För det andra syftar matematikens lärandeobjekt på elevernas uppfattning om det 

huvudsakliga målet med matematikstudierna. Motivationen att studera matematik ligger 

främst i att höja betygen, vilket i bästa fall leder till att eleverna även ökar förståelsen för 

matematik. 69 % av eleverna pluggar matematik för att få bra betyg och av dessa är det 33 % 

som även riskerar att bli underkända (Figur 7). 

De flesta eleverna, 72 %, är även negativt inställda till matematikstudierna och tycker inte 

eller inte alls det är roligt att studera matematik (Figur 7). För de 21 % av eleverna som har en 

positiv upplevelse av att studera matematik är det intressant att jämföra om deras 

studiesituation har någon koppling till detta resultat. Den frågan i enkätundersökningen som 
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är relevant vid jämförelsen är den om eleverna ansåg att de behöver extra hjälp med sina 

matematikstudier utanför skolan (se fråga 10, Bilaga 10.2). Om eleverna har svårigheter med 

att slutföra läxorna, medför denna stress på eleverna en negativ upplevelse och därmed en 

negativ inställning till matematikstudierna (Amerine, 2009). Det som konstaterades var att 88 

% av de 21 % av eleverna som hade en positiv inställning, svarade nej på denna fråga. Dock 

hade de övriga 12 %, vilket motsvarar 3 elever, ett behov av extra stöd utanför skolan. 

Majoriteten av de eleverna som tyckte det var roligt att studera matematik hade alltså inte ett 

behov av hjälp, utan kunde slutföra sina läxor på egen hand. 

	  

	  
Figur	  7	  –	  Elevernas	  åsikter	  om	  syftet	  med	  matematikstudierna	  i	  olika	  avseende.	  	  
	  

6.2.2	  Matematiska	  resurser	  –	  de	  redskap	  eleverna	  har	  tillgång	  till	  
	  

De matematiska resurserna eller redskapen som eleverna tillägnar sig för att nå det 

matematiska lärandeobjektet undersöktes genom att ta reda på vilka matematikresurser som 

eleverna ansåg vara viktiga för sitt lärande av matematik (se fråga 12, Bilaga 10.2). 

Majoriteten, runt 96 %, anser att läraren är en viktig eller mycket viktig resurs för sin 

matematikinlärning (Figur 8). Studiekamraterna spelar även en viktig roll för 70 % av 

eleverna, och för 52 % av eleverna är familjen en viktig resurs. Men en annan viktigare roll 

utgörs av läroboken och miniräknaren alt. grafritaren, där 90 % resp. 85 % anser även dessa 

vara viktiga eller mycket viktiga resurser.  
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Eleverna hade delade meningar vad gäller olika hemsidor eller matematiska forum som resurs 

för sina matematikstudier. Enkätresultatet gav både positiva och negativa svar på dessa frågor. 

När det gällde olika hemsidor tyckte 40 % av eleverna att de var viktiga eller mycket viktiga 

medan 54 % tyckte att de var mindre viktiga eller helt oviktiga. Och för forum som resurs 

tyckte 38 % av eleverna att de var viktiga eller mycket viktiga medan 55 % av eleverna ansåg 

dem vara mindre viktiga eller helt oviktiga. De delade meningarna gällde även för 

räknestugor som matematisk resurs. Här erhölls resultatet från enkätundersökningen att 47 % 

av eleverna ansåg dessa vara viktiga eller mycket viktiga och 45 % ansåg dessa vara mindre 

viktiga eller helt oviktiga (Figur 8). 

	  

	  
Figur	  8	  –	  Eleverna	  fick	  svara	  på	  hur	  viktiga	  de	  ansåg	  olika	  resurser	  i	  matematik	  var.	  
	  

6.2.3	  Studenten	  som	  lärandeaktör	  –	  hur	  eleven	  använder	  de	  matematiska	  resurser	  
	  

Eleverna tycker att läraren är den viktigaste resursen för sin matematikinlärning (Figur 9). De 

ser också läroboken och miniräknaren alt. grafritaren som viktiga resurser, men läraren tycks 

som en viktigare resurs i sammanhanget. Detta kan göra dessa elever begränsade som lärande 

aktörer då lärare som matematisk resurs inte alltid finns tillgänglig. 
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Figur	  9	  –	  Medelvärdet	  av	  elevsvaren	  om	  hur	  viktiga	  eleverna	  ansåg	  olika	  resurser	  i	  matematik	  vara	  där	  1	  
motsvarar	  Helt	  oviktig	  och	  4	  motsvarar	  Mycket	  viktig.	  
	  

Eleverna har olika förutsättningar när det gäller att tillägna sig matematikens lärandeobjekt då 

eleverna inte har samma tillgång till diverse matematiska resurser. I enkätundersökningen fick 

eleverna svara på hur ofta de fick hjälp av olika personer med sina matematikstudier (se fråga 

11, Bilaga 10.2).  

Läraren som matematisk resurs utanför skolan är inte alls så vanligt vilket också fastställs då 

62 % av eleverna aldrig får hjälp av sin lärare utanför skoltid (Figur 10). Men enligt 

enkätsvaren fick ändå upp till 19 % av eleverna hjälp av sin lärare ett par gånger i veckan och 

8 % till och med hjälp varje dag utanför skoltid. Detta indikerar att för dessa elever är 

förutsättningarna till att lyckas med matematikstudierna bättre. 

Tidigare i bakgrunden om eleverna konstaterades att 48 % av eleverna åtminstone hade en 

förälder som läst på högskola eller universitet, och 24 % hade en förälder som läst på 

gymnasienivå. Utifrån detta kan man anta att dessa elever har goda möjligheter att få hjälp 

med sina studier hemma. Om detta resultat ska jämföras med hur ofta eleverna använder 

denna föräldrar-resurs visar Figur 10 att 41 % av eleverna endast tar hjälp av sin förälder ett 

par gånger i månaden. 15 % tar hjälp ett par gånger i veckan och enbart 6 % av eleverna får 

hjälp av sin förälder varje dag. Samtidigt noterades tidigare, under kapitlet om elevernas 

studiesituation, att 23 % av eleverna behövde hjälp med sina matematikstudier utanför skolan. 

Vid jämförelsen av dessa olika data urskiljs klara samband mellan dessa resultat. Dessa siffror 

tolkas som om att de elever som har behov av hjälp med sina matematikstudier, och har 

3,72	  

2,95	  

2,51	  

3,37	  

2,47	  

3,23	  

2,46	  
2,29	   2,21	   2,11	  

1	  

2	  

3	  

4	  

Medelvärdet	  av	  hur	  viktiga	  matematikresurserna	  	  
var	  för	  eleverna	  



	   35	  

möjligheten att få hjälp av sina föräldrar, också tar tillvara och utnyttjar denna resurs i 

matematik. Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 6.4.2, där en mer ingående 

redogörelse av korrelationen mellan elevernas förutsättningar och deras studievanor i 

matematik görs. 

I den mån eleverna har äldre syskon som kan hjälpa dem med sina studier, antas det att denna 

hjälp tillgodogörs vid behov, då runt 39 % av eleverna även får hjälp av denna resurs i någon 

utsträckning (Figur 10). 

Det är mer vanligt att eleverna studerar tillsammans med en kompis enligt undersökningen, då 

60 % av eleverna gör det i någon utsträckning. 

	  
	  

	  
Figur	  10	  –	  Hur	  ofta	  eleverna	  får	  hjälp	  av	  de	  olika	  personerna	  med	  matematikstudierna	  utanför	  skoltid.	  
	  
	  

6.3	  Elevernas	  syn	  på	  matteboken.se	  
	  

När jag i nedanstående resultat och analys skriver om elevernas syn på matteboken.se syftar 

jag på den grupp av eleverna som svarade på den andra delen av enkäten som handlade om 

matteboken.se. Av de 117 eleverna som deltagit i enkätundersökningen var det 39 elever som 

använder eller har använt matteboken.se som resurs eller hjälpmedel för sina studier i 

matematik i någon utsträckning. Alltså en svarsfrekvens på 33 %, eller en på tre elever.  
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6.3.1	  När	  och	  hur	  eleverna	  använder	  sig	  av	  tjänsten	  
	  

För att undersöka när eleverna faktiskt tar tillvara denna resurs som hjälp för sina 

matematikstudier, så fick eleverna en fråga om hur ofta de använder matteboken.se (se fråga 

14a, Bilaga 10.2). Figur 11 visar att de flesta av eleverna, 64 %, endast använder denna resurs 

vissa av de gånger de har behov av hjälp, medan 8 % av eleverna använder denna resurs varje 

gång de behöver hjälp och 13 % t.o.m. varje gång dem studerar. Dock så har 15 % av eleverna 

också besökt hemsidan någon gång men aldrig använt sig av den. Varför inte dessa elever 

kände att de hade någon användning av hemsidan ska diskuteras vidare i senare kapitel (se 

kapitel 6.3.3). 

	  

	  
Figur	  11	  –	  Hur	  ofta	  och	  när	  eleverna	  använder	  matteboken.se	  som	  resurs	  för	  matematikstudierna.	  
	  

Figur 12 visar att de populäraste funktionerna, för dessa elever, som matteboken.se har på sin 

hemsida är teoritexterna och övningsuppgifterna. 89 % resp. 85 % av eleverna använder sig 

av dessa redskap när de studerar matematik i någon utsträckning. Teoritexterna på 

matteboken.se kan fungera som ett komplement till läroboken, och som också urskiljs i Figur 

12 så använder 30 % av eleverna denna resurs ett par gånger i veckan. 

Videolektionerna är också rätt populära då 73 % av eleverna tittar på dem när de studerar, och 

av dessa så var det 3 elever som till och med tittade på någon videolektion varje dag (Figur 

12). 

För forumets del, fastställs att 21 % av eleverna är regelbundna användare av tjänsten då 

dessa antingen ställer egna frågor eller tittar på andras ställda frågor ett par gånger i veckan.  
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Figur	  12	  –	  Hur	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  eleverna	  använder	  matteboken.se	  när	  de	  studerar.	  
	  

6.3.2	  Elevernas	  åsikter	  och	  upplevda	  hjälp	  
	  

Vad eleverna tyckte om de olika funktionerna urskiljs i Figur 13. Eleverna fick stämma in i de 

fyra olika påståendena gällande de olika funktionerna som matteboken.se har (se fråga 16, 

Bilaga 10.2). De flesta elever har en positiv uppfattning om de olika funktionerna som de 

använt sig av (Figur 13). Inte alla elever använder sig av alla funktioner på hemsidan, så för 

de elever som aldrig använt eller använder någon av de olika funktionerna gavs svaret Ingen 

uppfattning i frågan för resp. funktion. 

70 % av eleverna har en positiv upplevelse från att läsa teoritexterna eller att titta på 

videolektionerna. De övriga 18 % resp. 6 % av eleverna tyckte inte att dessa funktioner var så 

lätta att förstå (Figur 13).  

Figur 13 visar även att 55 % av de elever som löst övningsuppgifterna på matteboken.se 

tycker att de var bra om de jämför dem med de uppgifter som står i deras lärobok. De övriga 

33 % av eleverna som hade en erfarenhet av att ha löst någon övningsuppgift ansåg att dem 

var mindre bra.  

När det gällde forumet tyckte 45 % av eleverna att det var lätt eller mycket lätt att använda, 

och 21 % av eleverna tyckte att det var mindre lätt att använda. Att vissa elever tyckte att 

forumet var svårt att hitta på eller använda konstaterades även då 14 % av de elever som 

använt eller använder denna funktion gav detta svar som kommentar på frågan i enkäten om 
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vad de ansåg om de olika funktionerna (se fråga 15a och 15b, Bilaga 10.2). Det var även den 

enda kommentaren som gavs som svar på frågan, ingen av eleverna upplevde att någon annan 

funktion var svår att hitta eller använda. 

	  

	  
Figur	  13	  –	  Elevernas	  åsikter	  om	  de	  olika	  funktionerna	  på	  matteboken.se.	  	  
	  

Figur 14 åskådliggör elevernas upplevda hjälp efter att ha använt de olika funktionerna på 

matteboken.se. De elever som inte hade någon erfarenhet av att använda någon av de olika 

funktionerna gav svaret Ingen uppfattning i fråga om de fått någon hjälp när de använt resp. 

funktion (se fråga 17-21, Bilaga 10.2).  

69 % av eleverna har en positiv upplevelse från teoritexterna då de fått hjälp eller mycket 

hjälp av att ha läst dem. Kommentarer till den upplevda hjälpen från teoritexterna (se fråga 

17a, Bilaga 10.2) var bl.a. att varje moment togs upp i små steg där paralleller även drogs till 

tidigare kapitel. Någon elev skrev att teoritexterna var bra och en annan att texterna var 

utförligt skrivna. 31 % av eleverna hade fått mindre hjälp av att läsa teoritexterna (Figur 14).  

Videolektionerna gav 67 % av de elever som tittat på dem en positiv upplevelse och hjälp alt. 

mycket hjälp. De övriga 33 % av eleverna upplevde att de fått mindre hjälp.  Kommentarer till 

detta var att det vore bra om videolektionerna innefattade mera ingående förklaringar av de 

olika avsnitten, t.ex. mer detaljerade beskrivningar av statistik-, geometri- och 

logaritmbegreppet. Andra kommentarer var att de förklarar bra men det gick ganska fort.  
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Att räkna övningsuppgifter på matteboken.se gav 68 % av eleverna hjälp alt. mycket hjälp vid 

matematikstudierna (Figur 14). De positiva kommentarerna var att uppgifterna gick bra att 

lösa, gav hjälp eller bra hjälp och att eleven lärde sig med hjälp av dem. De resterande 32 % 

som fått mindre hjälp av övningsuppgifterna ville att det skulle finnas fler uppgifter per 

avsnitt.  

Figur 14 visar även elevernas upplevda hjälp från att antingen titta på andras frågor eller ställa 

egna frågor i forumet. 61 % resp. 87 % av eleverna hade fått hjälp eller mycket hjälp när det 

använt forumet. De övriga 39 % resp. 13 % hade fått mindre hjälp. De enda kommentarerna 

var till andras ställda frågor där eleven menade att de liknade de uppgifter eleven själv 

behövde hjälp med och att en annan elev förstod sin egen uppgift bättre efter att ha tittat på 

frågan i forumet. 

	  
	  

Figur	  14	  –	  Elevernas	  upplevda	  hjälp	  efter	  att	  ha	  använt	  resp.	  funktion	  på	  matteboken.se.	  	  
	  

Hur lång tid det tog att få svar på en ställd fråga i forumet efterfrågades i enkäten (se fråga 

21b, Bilaga 10.2). Figur 15 visar att de flesta eleverna fick svar samma dag alt. svar dagen 

efter när de ställt en fråga i forumet. Det optimala vore dock att eleven hade fått svar direkt, 

alltså inom loppet av 30 minuter, vilket ingen elev fått. 20 % av eleverna fick vänta längre tid 

än dagen efter, men alla elever fick svar så småningom i alla fall. 
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Figur	  15	  –	  Hur	  lång	  tid	  det	  tog	  innan	  eleverna	  fick	  svar	  på	  en	  fråga	  i	  forumet	  på	  matteboken.se.	  
	  

6.3.3	  Vad	  eleverna	  ansåg	  om	  matteboken.se	  i	  helhet	  
	  

Hur lätt det var för eleverna att navigera sig på hemsidan efterfrågades också i enkäten (se 

fråga 16, Bilaga 10.2). 85 % av eleverna instämde eller instämde helt i påståendet om att det 

var lätt att navigera sig på hemsidan. Resterande 15 % hade mindre positiva upplevelser av 

detta (Figur 16). Sannolikt är också att för de 15 % av eleverna som besökt hemsidan någon 

gång men aldrig använt sig av den, att dessa elever känt samma sak (Figur 11).  

Figur 16 visar även att de flesta eleverna skulle rekommendera matteboken.se till andra då 88 

% av eleverna som använt hemsidan gav positiva svar i frågan (se fråga 22, Bilaga 10.2). De 

övriga 9 % resp. 3 % gav mindre positivt svar eller hade ingen uppfattning i frågan. 

	  

	  
Figur	  16	  –	  Om	  eleverna	  tyckte	  att	  det	  var	  lätt	  att	  navigera	  sig	  på	  hemsidan	  och	  om	  matteboken.se	  skulle	  
rekommenderas	  till	  andra.	  	  
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Vad eleverna skulle vilja förbättra på matteboken.se var att tillföra fler videolektioner och 

övningsuppgifter till hemsidan. En elev ville t.ex. med videolektionerna utöka möjligheten till 

avancerad matematik. 

	  

6.4	  Sammanfattande	  analys	  
	  

I sammanfattningen av analysen kommer de huvudsakliga resultaten av analysen av 

enkätundersökningen att redovisas. Tanken med den sammanfattande analysen är att rikta 

fokus mot de övergripande teoretiska aspekterna av elevernas matematikinlärning och 

förutsättningar att lyckas med matematikstudierna. Inledningsvis redogörs för hur och på 

vilket sätt ”matematikens lärandeobjekt”, ”matematiska resurser” och ”studenten som lärande 

aktör” får en delvis ny roll och innebörd i samband med elevernas studievanor i matematik. 

	  

6.4.1	  Korrelationen	  mellan	  elevernas	  betygsträvan	  och	  deras	  studievanor	  	  
	  

För att undersöka om elevernas studievanor i matematik har någon koppling till det betyg som 

eleverna strävar efter sammanställdes information om hur viktiga olika matematikresurser var 

för elevernas matematikinlärning med hänsyn till olika betygsträvan (se frågorna 12 resp. 7, 

Bilaga 10.2). Det intressanta är att ta reda på hur eleverna gjorde när de studerade, alltså vilka 

resurser de använde sig av. För att tydligt kunna urskilja sambandet mellan elevernas 

betygsträvan och deras studievanor gjordes jämförelse mellan de elever som strävade efter de 

högre betygen A resp. B, och de elever som strävade efter de lägre betygen D resp. E.  

Figur 17 visar att läroboken är bland de viktigare resurserna för båda av dessa del-

populationer men att den spelar en viktigare roll för de elever som strävar efter de högre 

betygen A resp. B (A/B-elever). Däremot studerar eleverna som strävar efter de lägre betygen 

D resp. E (D/E-elever) hellre med kamrater än vad A/B-eleverna gör. D/E-eleverna tar även 

hjälp av räknestugor i större utsträckning än A/B-eleverna. Att olika elever använder 

onlinetjänster i matematik på olika sätt konstateras även då A/B-eleverna använder sig av 

forum i större utsträckning är D/E-eleverna som istället utnyttjar hemsidorna som 

informationskälla där teoritexterna eller videolektionerna istället används (Figur 17). Ett annat 

intressant resultat som Figur 17 även påvisar är att det inte finns något samband mellan vilket 

betyg eleverna strävar efter och hur viktig föräldrar-resursen är för dessa elever. Föräldrar-

resursen är i stort sett lika viktig för A/B-eleverna som för D/E-eleverna.	  
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Figur	  17	  -‐	  Medelvärdet	  av	  eleverna	  med	  olika	  betygsträvans	  åsikter	  om	  hur	  viktiga	  olika	  resurser	  i	  
matematik	  var	  där	  1	  motsvarar	  Helt	  oviktig	  och	  4	  motsvarar	  Mycket	  viktig.	  

	  
6.4.2	  Korrelationen	  mellan	  elevernas	  förutsättningar	  och	  deras	  studievanor	  
	  

Genom att jämföra hur viktiga olika matematikresurser var för de elever som fick hjälp med 

sina studier hemma med de elever som inte fick någon hjälp hemma kunde sambandet mellan 

elevernas förutsättningar och deras studievanor undersökas. 

Figur 18 visar att de elever som fick hjälp hemma även ansåg andra resurser viktiga och 

använde dessa matematikresurser i större utsträckning än de elever som inte fick någon hjälp 

med matematikstudierna. Något annat som konstateras är att föräldrar-resursen var helt 

oviktig för de elever som inte får någon hjälp hemma, till skillnad från de elever som får hjälp 

hemma vilka anser denna vara bland de viktigare resurserna. Vid en djupare granskning av 

elevsvaren (se frågorna 3 resp. 11, Bilaga 10.2) gjordes en sammankoppling som visar att det 

är just de elever som inte har tillgång till en föräldrar-resurs och därmed inte har möjlighet att 

utnyttja en sådan hjälp vid studierna, som inte heller får hjälp av en förälder hemma. Att 

föräldrar-resursen var helt oviktig för de elever som inte får någon hjälp hemma behöver 

således inte innebära att den inte hade varit viktig om eleverna hade haft chansen att utnyttja 

en sådan resurs. 

Att eleverna som inte får någon hjälp hemma inte söker sig till annan hjälp för 

matematikstudierna är något som kommer att diskuteras i följande kapitel. 
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Figur	  18	  -‐	  Medelvärdet	  av	  eleverna	  med	  olika	  förutsättningars	  åsikter	  om	  hur	  viktiga	  olika	  resurser	  i	  
matematik	  var	  där	  1	  motsvarar	  Helt	  oviktig	  och	  4	  motsvarar	  Mycket	  viktig.	  
	  
	  
Vidare undersöktes vilket betyg eleverna som inte fick någon hjälp med sina studier i 

matematik fått i tidigare matematikkurs genom att jämföra enkätresultat från fråga 5 med 

fråga 11 (se Bilaga 10.2).  

Figur 19 visar att den större delen av dessa elever fått något av de lägre betygen D, E och till 

och med F i sina tidigare matematikkurser. Den största delen, 39 % av eleverna som inte får 

någon hjälp hemma fick betyget E. 22 % av eleverna fick betyget D och 10 % betyget F. Av 

de elever som inte fick någon hjälp med sina matematikstudier var det 25 % som fick det 

högre betyget C och de resterande 4 % betyget A, vilket säger att dessa elever är mer 

oberoende lärande aktörer och har därmed en större kontroll över sin lärandeprocess (Stadler, 

2009).	  	  

	  

	  
Figur	  19	  –	  Vilket	  betyg	  eleverna	  som	  inte	  fick	  hjälp	  med	  matematikstudierna	  fått	  i	  tidigare	  matematikkurs.	  
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På samma sätt undersöktes vilket betyg eleverna som fick hjälp med sina studier i matematik 

erhållit i tidigare matematikkurs (fråga 5 jämförs med fråga 11, Bilaga 10.2).  

Figur 20 visar att den större delen av eleverna här istället fått något av de högre betygen A, B 

eller C i sina tidigare matematikkurser. Den största delen, 34 % av eleverna som får hjälp 

hemma fick betyget C. 10 % av dessa elever fick betyget A och 15 % betyget B. Dock var det 

29 % av eleverna som fick hjälp med sina matematikstudier som fick det lägre betyget E och 

de resterande 12 % betyget D. 
	  

	  

	  
Figur	  20	  –	  Vilket	  betyg	  eleverna	  som	  fick	  hjälp	  med	  matematikstudierna	  fått	  i	  tidigare	  matematikkurs.	  

	  
Genom att göra jämförelse mellan enkätresultaten som samanställdes i Figur 19 med Figur 20 

kan man urskilja klara skillnader mellan betygsresultaten från att inte ha fått någon hjälp resp. 

att ha fått hjälp med matematik utanför skoltid. Resultatet från undersökningen visar att 

eleverna som har haft tillgång till hjälp vid matematik-studierna erhållet ett högre medelbetyg 

än vad de elever som inte fått någon hjälp gjorde.  
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7.	  DISKUSSION	  
	  

Syftet med examensarbetet har varit att öka förståelsen för hur och på vilket sätt elever får 

stöd i sitt matematiklärande och i sina matematikstudier utanför skolan samt hur 

matteboken.se kan utvecklas som ett bra redskap för detta ändamål. Målet har varit att försöka 

utjämna elevernas förutsättningar till att lyckas med matematikstudierna med stöd av de 

funktioner som finns på matteboken.se. Syftet gav upphov till de primära frågeställningarna 

om vad som utifrån ett studerandeperspektiv karaktäriserar matematiska lärandeobjekt, 

matematiska resurser och studenten som lärande aktör. Dessutom formulerades tre sekundära 

frågeställningar om elevers uppfattning av matteboken.se och om elevers studiesituation har 

någon inverkan på vilka matematiska resurser som används för matematikstudierna. Först 

diskuteras resultaten utgående från arbetets syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras 

metoden med fokus på enkätframställning och genomförande. Kapitlet avslutas med några 

förslag på fortsatt forskning och matematikstudier som jag anser att arbetets resultat 

implicerar. 

	  

7.1	  Teoretiska	  perspektiv	  på	  kategorierna	  
	  

7.1.1	  Elevernas	  matematiska	  lärandeobjekt	  
	  

Matematikens lärandeobjekt refererar till elevernas uppfattning om det huvudsakliga målet 

med matematikstudierna (Stadler, 2009). Även om ett matematiskt lärandeobjekt kan utgöras 

av ett rent ämnesmässigt innehåll visar resultaten av analysen att det snarare är det 

matematiska lärandeobjektets karaktär och egenskaper i relation till elevernas lärande som är 

väsentligt utifrån ett studerandeperspektiv. Hur eleverna väljer att studera och vilka 

matematiska resurser de använder för att lära sig matematik påverkas alltså av vilka mål 

eleverna har med sina studier. Detta påvisas även i denna studie då resultatet från 

undersökningen visar att det finns klara skillnader mellan de elever som strävar efter de högre 

betygen A eller B och de elever som strävar efter de lägre betygen D eller E. Förutom det 

självklara lärandeobjektet så skiljer sig även dessa två del-populationers matematiska resurser 

och hur de agerar som lärande aktörer. I den studie som genomförts framgår det att de elever 

som strävar efter de högre betygen läser ett högskoleförberedande program, medan de elever 

som läser ett yrkesförberedande program strävar efter något av de lägre betygen eller efter 

högst betyget C (Figur 5, s.30). Anledningen till detta tolkas vara de olika krav på medelbetyg 
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som finns för att komma in på olika högskoleutbildningar och att specifika matematikkurser 

ska vara godkända. Dessa krav som framtida studier medför gör således att de högt strävande 

eleverna har ett lärandeobjekt som skiljer sig från det lärandeobjekt som de elever som strävar 

efter de lägre betygen har. 

Hur elever agerar för att lära sig matematik beror dels på vilka matematiska resurser eleven 

har tillgång till, vilket lärandeobjekt som eleven kan tillägna sig, elevens syn på sig själv, 

målet med studierna och uppfattningen om den egna förmågan (Stadler, 2009). Denna studie 

gav upphov till en stor spridning av elevernas betygsmål men det intressanta med resultatet 

var att den största delen av eleverna endast strävade efter betyget E och en liten del till och 

med betyget F (Figur 4, s.30). Jag har svårt att tro att elever inte vill ha ett högre betyg, 

däremot kanske man inte tror sig kunna uppnå ett högre betyg. Att eleverna inte har högre 

krav på sig själva kan alltså bero på en sämre självbild. De anser helt enkelt inte att de besitter 

de kunskaper som kvävs för att få ett högre betyg och därför försöker dem heller inte prestera 

bättre. Utan självförtroende saknar eleverna även motivationen att studera matematik (Fortier, 

Vallerand & Guay, 1995). Om lärare eller förälder sedan inte uppmuntrar eller stöttar dem till 

att kämpa för högre betyg och bättre resultat så når de inte sin fulla potential. Det gäller för 

läraren att även se och satsa på de svagare eleverna men tidsbristen (Pettersson, 2011) gör att 

dessa elever kanske nedprioriteras. Då eleverna menar att de inte någonsin kan få ett jobb som 

på något sätt kräver matematik ser de heller inte nyttan med att studera matematik (Parszyk, 

2009).  

Om eleverna ser ett klart syfte och mål med sina studier motiveras dem till att studera och 

slutföra läxorna (Tokarski, 2011). Det väsentliga för att eleverna ska bli motiverade att 

studera och lära sig matematik är att de alltså ser syftet med studierna. För eleverna i denna 

studie låg motivationen att studera matematik främst i att höja betygen eller få bra betyg och 

inte för att de ansåg att det var roligt att studera matematik (Figur 7, s.32). Det ideala vore om 

eleverna studerar matematik för att de anser att det är roligt att lära sig matematik. En lösning 

till detta kan vara att läraren ger eleverna möjligheten att välja vilken hemuppgift de skall 

göra. På så sätt känner eleverna sig mer kompetenta att slutföra läxorna vilket gör att 

elevernas upplevda stress reduceras (Amerine, 2009). När eleverna får en chans att välja 

vilken uppgift de ska lösa blir de mer motiverade och det blir roligare att studera i och med att 

de känner att de har förmågan att lösa uppgiften i fråga. Jag menar här att då eleverna klarar 

av att lösa uppgiften och känner att de får en ökad förståelse leder det till ett bättre 

självförtroende vilket i sin tur gör att eleverna får en mer positiv inställning till 
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matematikstudierna. Följaktligen får eleverna bättre betyg på läxorna och presterar bättre på 

proven. Alltså skulle även elevernas huvudsakliga mål att få bra betyg uppfyllas. Läxor 

gynnar lärandet i och med att eleverna får erfarenhet och den tid de behöver för att reflektera 

över sin egen intellektuella förmåga, sina prestationer och studievanor (Tokarski, 2011).  

	  

7.1.2	  Elevernas	  tillgång	  av	  matematiska	  resurser	  
	  

De matematiska resurserna som eleverna förväntas använda för att lära sig matematik på 

gymnasiet är läroboken med text, exempel och övningsuppgifter, läraren, studiekamrater samt 

elevernas individuella matematiska kunskaper (Stadler, 2009, s.193). Dessa resurser har en 

central roll i elevernas matematiska arbete vilket även fastställdes i resultatet då eleverna 

ansåg just läraren, läroboken och kamraterna som de viktigaste matematikresurserna (Figur 9, 

s.34). Elever som läser högskoleförberedande program på gymnasiet är de som främst ansåg 

andra resurser viktiga och använde även dessa matematikresurser i större utsträckning än de 

elever som läser yrkesförberedande program. Detta kan bero på att elever med intresse för 

matematik ofta väljer naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. För att kunna studera vidare 

på högskola krävs också i vissa fall höga betyg och högre matematikkurser. Därför kan man 

anta att elever som läser högskoleförberedande program på gymnasiet satsar mer på både 

matematik och betyg, således kan de vilja studera mer och även ha mer hjälp utanför skolan. 

Jag menar att de har högre krav på sig själva och därför vill lära sig så mycket som möjligt så 

de använder sig av alla tillgängliga resurser som på något sätt kan gynna deras 

matematikinlärning.  

	  

7.1.3	  Elevernas	  agerande	  som	  lärande	  aktörer	  
	  

Nödvändigheten av att tillägna sig olika matematiska lärandeobjekt och att kunna avgöra 

vilka matematiska resurser som är relevanta vid olika tillfällen, samt på vilket sätt dessa ska 

användas, är avgörande för att eleverna ska lyckas med matematikstudierna (Stadler, 2009). 

Det handlar alltså om hur eleverna agerar som lärande aktörer. För att uppnå de tillsynes 

konstanta matematiska lärandeobjekten måste eleverna förhålla sig till och orientera sig mot 

olika delmål i samband med matematikstudierna. Eleverna i denna studie strävade exempelvis 

efter ett visst betyg. För att kunna uppnå detta betyg har eleverna en del kunskapskrav och 

delmål i samband med matematikstudierna som först måste uppfyllas. Ett exempel som kan 

relateras till detta är att elever som stävar efter exempelvis betyget C, väljer att lösa alla C-
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uppgifterna i läroboken för att de tror att det är det enda som krävs för att nå det specifika 

målet. Jag menar här att även om eleverna hade kunnat klara av att lösa B-uppgifterna så 

försöker dem inte göra det för att de inte anser att det är nödvändigt och inte vill anstränga sig 

mer än vad de behöver. Kategorin studenten som lärande aktör iscensätts alltså genom 

elevernas handlingar och utsagor. I stället för att se till det matematiska innehållets karaktär 

försöker eleverna hitta företeelser eller utsagor i sin omedelbara närhet för att exempelvis lösa 

uppgifter. Det gör ofta att eleverna använder läroboken som matematisk resurs för att leta 

efter liknande exempel, eller försöker få läraren att ge en procedurell förklaring av hur en 

uppgift skall lösas (Stadler, 2009, s.208). Det här är också ett exempel på det jag nämnde 

tidigare om att eleverna inte vill anstränga sig mer än nödvändigt. Deras lärandeobjekt är 

således att kunna matematik, alltså veta hur de ska göra för att lösa uppgiften. Att veta varför 

de ska göra på det specifika sättet och på så sätt förstå matematik är inte lika viktigt. Att 

läraren och läroboken är för eleverna de viktigaste resurserna för deras matematikinlärning 

konstateras även i denna studie (Figur 9, s.34). Korrelationen mellan elevernas betygsträvan 

och deras studievanor i matematik visar även att läroboken är bland de viktigare resurserna 

för både de elever som strävar efter något av de högre betygen och de elever som strävar efter 

något av de lägre betygen men att den ändå är högre värderad av de förstnämnda. Skillnader 

mellan dessa två elevgruppers studievanor konstaterades även då eleverna som strävar efter de 

lägre betygen studerar med kamrater i större utsträckning än de elever som strävar efter de 

högre betygen. De eleverna som strävar efter de lägre betygen tar även hjälp av räknestugor i 

större utsträckning än de som strävar efter de högre betygen. Även användandet av 

onlinetjänster skiljer sig mellan de olika elevgrupperna. De elever som strävar efter högre 

betyg använder sig framförallt av forum, medan de elever som strävar efter ett lägre betyg 

främst tar hjälp av hemsidor med beskrivande texter och videoklipp (Figur 17, s.42). 

Elevernas behov av mer pedagogiska och kompetenta lärare där eleverna får mer hjälp och 

bättre förklaringar av läraren och en lärare som pratar lugnt och sansat kan ge upphov till att 

eleverna söker sig till olika slags hjälp när de studerar. En del elever, t.ex. de elever som 

strävar efter något av de lägre betygen, vänder sig till kamrater och räknestugor i och med att 

de på så sätt får chansen att prata matematik med någon, mer studietid och andras förklaringar 

av olika matematikområden. Medan andra elever är mer oberoende lärande aktörer (Stadler, 

2009) och endast behöver använda sig av läroboken eller hemsidor med teoritexter för sin 

matematikinlärning. Poängen här är att elever lär sig matematik på olika sätt och det gäller för 

eleverna att veta hur de själva bör agera för att ta till sig kunskaperna på bästa sätt.  
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Det som är avgörande för elevers matematikinlärning är att eleverna själva tagit initiativ till 

att lära sig matematik, vilket innebär att det är viktigt att det, förutom fallenhet och 

utmanande aktiviteter, finns intresse och motivation hos eleverna själva att utveckla sina 

färdigheter inom området i fråga (Pettersson, 2011, s.238). Flertalet av eleverna i denna studie 

kände att de behövde hjälp med allt eller allting och framförallt ville de förstå och lära sig allt. 

Viljan och intresset att lära sig matematik finns alltså redan hos dessa elever men det som 

brister är tillgängligheten av det för dem rätta resurserna eller vetskapen om vilka resurser 

som de kan utnyttja för att ta till sig matematiken och kunskapen på ett tillfredställande sätt. 

Hur man kan stödja elever som behöver extra stöd i deras lärandeprocess utanför skolan var 

just den fråga som gav upphov till detta examensarbete. En sådan komplex fråga har inget 

direkt svar på grund av det faktum att varje elev har individuella förutsättningar som påverkar 

lärandets möjligheter. För att åstadkomma grundläggande och bestående förändringar måste 

man uppmärksamma elevens egna inlärningsmetoder i matematik (Nilsson, 1999). Jag menar 

här att det inte finns ett generellt svar på denna fråga som kan gälla för varje enskild elev utan 

för att kunna hjälpa eleverna till denna insikt gäller det att istället försöka få dem att inse 

vilken inlärningsmetod som fungerar för just dem.	  

	  

7.2	  Elevernas	  bakgrund	  och	  studiesituation	  
	  

Att elevernas bakgrund och studiesituation har en inverkan på deras studievanor och resultat 

konstaterades när sambandet mellan eleverna och deras studievanor, alternativt betygsresultat, 

undersöktes. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att de flesta eleverna har goda förutsättningar att få 

hjälp av en förälder med sina studier, då de åtminstone har en förälder som läst på högskola 

eller gymnasieskola (Figur 2, s.28). Något annat som fastställdes var att de elever som har 

behov av hjälp med sina matematikstudier, och har möjligheten att få hjälp av sina föräldrar, 

också tar tillvara och utnyttjar denna resurs i matematik. Det har även visat sig att elevernas 

förutsättningar korrelerar med deras studievanor i matematik på så sätt att de elever som fick 

hjälp hemma också ansåg andra resurser viktiga och utnyttjade andra resurser mer frekvent än 

de elever som inte fick någon hjälp med matematikstudierna. Att föräldern som matematisk 

resurs var helt oviktig för de elever som inte får någon hjälp vid studier hemma konstateras 

även i resultatet (Figur 18, s.43). Vid analys av resultatet framgår det att det är just dessa 

elever som inte har tillgång till en föräldrar-resurs, och därmed inte har möjlighet att utnyttja 
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en sådan hjälp för studierna, som inte heller får hjälp av en förälder hemma. Detta samband 

skiljer sig från de elever som får hjälp hemma, vilka har tillgång till en förälder med antingen 

gymnasial- eller högskoleutbildning och som kan hjälpa dem med matematikläxorna. Således 

anser de elever som får hjälp hemma föräldrar-resursen vara bland de viktigare resurserna för 

matematikstudierna. Dock innebär detta inte att föräldrar-resursen hade varit viktig även för 

de elever som inte får någon hjälp hemma om eleverna hade haft chansen att utnyttja en sådan 

resurs. 

Då sambandet mellan elevernas betygsresultat och huruvida de fått hjälp med 

matematikstudierna hemma eller inte undersöktes konstaterades det att de elever som fått 

hjälp med studierna erhållit ett högre medelbetyg än de elever som inte fått någon hjälp gjorde 

(Figur 19 och 20, s.43-44). Tillgången till en föräldrar-resurs och det konstaterandet att de 

även använder andra resurser i större utsträckning än vad de elever som inte har någon 

tillgång till hjälp gjorde medför således att dessa elever erhållit ett högre betyg. Jag menar här 

att mer hjälp leder till mer kunskap och djupare förståelse som i sin tur även leder till ett 

högre betyg.  

Det resultat från analysen som visade att föräldrar-resursen i stort sett var lika viktig för de 

elever som strävar efter något av de högre betygen som för de elever som strävar efter något 

av de lägre betygen (Figur 17, s.42) säger att föräldrarna inte har något inflytande i vilket 

betyg eleverna strävar efter. Istället påverkas eleverna, som jag nämnde tidigare, av en 

förälder vars utbildningsnivå är högre och som hjälper sitt barn med matematikstudierna. Min 

uppfattning är att i och med att föräldrarna hjälper sina barn så uppmuntras dem även till att 

kämpa i sina studier och att studera mera. Ambitiösa föräldrar leder till ambitiösa barn. 

	  

7.3	  Onlinehjälp	  i	  praktiken	  
	  

I denna studie framgår det att majoriteten av de elever som använder sig av matteboken.se för 

sina studier i matematik endast använder denna resurs vissa av de gånger de har behov av 

hjälp (Figur 11, s.36). 

Då elever har svårt att göra sina läxor hemma på egen hand (Amerine, 2009) kan 

onlinetjänsten som finns på matteboken.se vara ett alternativt stöd och hjälp för elevernas 

matematikstudier. De matematiska resurserna och funktionerna som finns på matteboken.se 

ger eleverna en möjlighet att komma igång med och göra klart sina läxor. De funktioner som 
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främst används är teoritexterna och övningsuppgifterna (Figur 12, s.37). Denna interaktion 

mellan elever och kursmaterial som inträffar när de utnyttjar dessa lärobjekt främjar således 

deras matematikinlärning (Hrastinski, 2009). Om eleven inte förstår förklaringen eller 

lösningen ur läroboken behövs någon annan hjälp. Teoritexterna och övningsuppgifterna som 

matematisk resurs erbjuder eleverna alternativa lösningar och förklaringar på begrepp som 

skiljer sig från lärobokens befintliga förklaringar.  

De flesta elever har en positiv uppfattning om de olika funktionerna som de använt sig av på 

matteboken.se (Figur 13, s.38). Brister som analysen av enkätundersökningen visade att 

hemsidan ändå hade var att en del av eleverna upplevde att teoritexterna eller 

videolektionerna inte var så lätta att förstå. När det gällde forumet framgår det att nästan 1 av 

3 elever som använder eller har använt denna funktion tyckte att forumet var mindre lätt att 

använda eller var svårt att hitta på. Något annat som konstaterades var att en del av eleverna 

upplevde att övningsuppgifterna var mindre bra eller roliga att lösa om de jämför dem med de 

uppgifter som står i deras lärobok. 

Resultatet från denna studie visade också en mängd olika framgångsfaktorer på matteboken.se 

då den övervägande delen av eleverna hade fått hjälp alt. mycket hjälp av att ha använt någon 

av de olika funktionerna (Figur 14, s.39). Att varje moment i teoritexterna var utförligt 

skrivna och där paralleller även drogs till tidigare kapitel var en. Eleverna behöver hjälp med 

att se samband och kopplingar mellan olika matematiska begreppen så när nya kunskapsstoff 

presenteras hjälper matteboken.se att knyta samman dessa med tidigare begrepp och teorier. 

Eleverna får på så sätt en helhetsbild av hur allt hänger samman. Denna röda tråd kan vara 

svårare för eleverna att hitta på egen hand i läroboken. En annan framgångsfaktor på 

matteboken.se var att de flesta eleverna fick svar samma dag alternativt svar dagen efter när 

de ställt en fråga i forumet (Figur 15, s.40). Det optimala vore ändå om matteboken.se kunde 

erbjuda en mer direkt kommunikation vilket skulle innebära att eleverna får feedback direkt 

och kan ställa följdfrågor utan att behöva vänta på svar. Problemet med detta är att det kräver 

att volontärerna finns tillgängliga dygnet runt vilket blir svårt att åstadkomma i och med att 

Mattecentrum är en ideell förening och att volontärerna ställer upp helt gratis (Mattecentrum, 

2012).  

Om elever får en djupare förståelse får de också lättare att se logiska samband och att kunna 

räkna uppgifter, vilket leder till att eleverna tycker att matematik är roligt som ämne 

(Pettersson, 2011). Således borde eleverna som använder sig av redskapen eller funktionerna 
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som finns på matteboken.se kunna göra klart sina läxor i större utsträckning än vad de annars 

hade klarat av. 

En eventuell förbättring som resultatet från enkätundersökningen gav upphov till var att göra 

det lättare att navigera sig på hemsida och göra den mer tilltalande så att varje elev som 

besöker hemsidan känner att de har en användning av den. Att tillföra fler videolektioner och 

övningsuppgifter till hemsidan som utökar möjligheten till avancerad matematik är något 

annat som skulle kunna förbättras på matteboken.se. De elever som avancerat så pass att de 

inte får någon stimulans i skolan (Mattecentrum, 2012) skulle på så sätt erbjudas nya 

utmaningar med frågor och aktiviteter där svaret eller lösningen inte är självklar eller där 

problemen inte följer boken eller kursplanen. Detta är viktigt för att eleverna ska utveckla 

matematisk kreativitet (Pettersson, 2011, s.239).	  	  

	  

7.4	  Metoddiskussion	  
	  

Det som kan ha påverkat resultatet var det bortfall av elever som uppstod då en del av 

eleverna inte var närvarande när enkäten delades ut och därför inte svarade på enkäten. 

Svårigheterna att nå ut till ett stort antal elever eller till just de elever som använder 

matteboken.se samt den korta tidsperioden som uppstod i och med att jag var tvungen att dela 

ut enkäten innan eleverna skulle skriva de nationella proven medförde att jag var tvungen att 

berätta kort om matteboken.se när jag presenterade mitt arbete för eleverna som deltog i 

enkätundersökningen. Dessutom skulle eleverna få en chans att använda och bilda sig en 

uppfattning av matteboken.se innan de svarade på enkäten. Jag ville egentligen framstå vara 

objektiv så att jag inte påverkade elevsvaren på något sätt.  

De begränsningar som gjordes och det urval av elever som valdes ut att delta i 

enkätundersökningen representerar endast en liten del av de elever som studerar matematik i 

Sverige eller som använder matteboken.se. Att endast elever från årskurs 1 deltog i 

undersökningen kan alltså ha påverkat resultatet. Tankar kring detta är exempelvis att yngre 

elever inte är lika självständiga eller självmedvetna i sina studier som äldre elever kanske är. 

De har inte hunnit utveckla de färdigheter och förmågor som krävs för att få kontroll över sin 

egen inlärning och vet därför inte riktigt hur de själva bör göra för att lära sig matematik på 

bästa sätt. De är med andra ord mer beroende lärande aktörer. 
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Enkäten som utformades skulle vara kort och enkel att förstå för eleverna. På grund av detta 

var det en del frågor som inte ställdes. En fråga i enkäten som saknades var om hur eleverna 

helst studerar. Istället för det antagande som gjordes då de viktiga resurserna för eleverna 

tolkades som de resurser som också utnyttjades vid matematikstudierna, skulle ett mer 

faktaenligt resultat erhållas med en sådan formulering av frågan. 

En avvägning fick göras mellan att få många elever att svara och att få många olika frågor 

besvarade. För att få en tydligare och mer pålitlig bild av eleverna och matteboken.se valde 

jag att göra enkäten kortare. Några fler frågor hade bidragit med nya fakta, men med färre 

svar hade enkätresultaten varit mer opålitliga och svårare att diskutera och dra slutsatser 

utifrån. 

Det kan ha påverkat eleverna att jag själv delade ut enkäten och var närvarande när de svarade 

på frågorna. Att eleverna blev stressade av min närvaro eller kanske skulle ha svarat 

annorlunda på vissa frågor om jag inte var närvarande kan ha påverkat resultatet. 

	  

7.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
	  

Studiens omfattning och innehåll kan ge upphov till fortsatt forskning i flera olika riktningar, 

både när det gäller forskning om de tre olika kategorier utifrån vilka man kan beskriva elevers 

matematikinlärning samt om studiehjälp utanför skolan. 

Studiens huvudsakliga resultat utgörs av de tre kategorierna matematikens lärandeobjekt, 

matematiska resurser och studenten som lärande aktör samt av hur kategorierna och relationen 

dem emellan förändrar karaktär i samband med elevers studiesituation eller studievanor i 

matematik. Ett omedelbart område för fortsatt forskning är att använda och utveckla dessa 

kategorier i andra forskningsstudier. Som tidigare poängterats utgår kategorierna från ett 

studerandeperspektiv. Det vore därför givande att relatera kategorierna till en studie om 

elevers matematikinlärning ur ett lärarperspektiv. 

Studiehjälp utanför skolan är intressant att undersöka då det är mycket aktuellt och det finns 

mycket att forska i. Det hade till exempel varit intressant om man kunde se betygsutveckling 

för elever som kontinuerligt använder sig av onlinetjänster i matematik, men för att göra detta 

krävs ett större underlag med fler elever som har använt en sådan matematisk resurs länge. I 

det fall man hittar elever att undersöka behöver man även väga in andra faktorer såsom 
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förändringar i studier och studiesituation. Om elever har bytt skola eller om de fått annan 

hjälp i form av privatundervisning eller liknande så kan det påverka elevens resultat. 

En annan, mycket omfattande undersökning som det finns möjlighet till är att jämföra olika 

alternativ till matematikhjälp för att se vad eleverna har för möjligheter. Då skulle man kunna 

jämföra vad som motiverar elever att söka hjälp av olika företag och föreningar, vilka elever 

som utnyttjar de olika möjligheterna, vad de får ut av det och hur mycket de utvecklas. 

	  

7.6	  Implikationer	  för	  matematikstudier	  
	  

En stor del av forskningen inom matematikdidaktik baseras på verkliga exempel samt de 

frågor, fenomen och problem som uppkommer i olika matematiska undervisnings- och 

lärandesituationer (Stadler, 2009, s.219), vilket också är fallet för detta examensarbete. Den 

primära frågeställningen grundar sig i de behov som vuxit fram i takt med elevers försämrade 

utbildningsresultat, samt minskande intresse och motivation till att lära sig matematik. Målet 

med examensarbetet har varit att utifrån ett studerandeperspektiv undersöka hur elevers 

matematiklärande och matematikstudier kan stödjas utanför skolan. 

Resultatet som framkommit i detta arbete visar att onlinetjänster i matematik kan fungera som 

ett komplement till skolundervisningen. Då olika elever har olika förutsättningar att kunna få 

hjälp med matematikstudierna hemma kan elevernas möjligheter till att få hjälp öka med 

stödet som finns på de olika hemsidorna. Elever som ser läraren som en viktig matematisk 

resurs behöver inte bli lika begränsade i sina studier då de med hjälp av de olika funktionerna 

som finns på hemsidorna, t.ex. teoritexter, videolektioner och forum, får mer tillgång till 

hjälp. Det är ett sätt att göra matematikstudierna mer rättvisa för elever samtidigt som de kan 

avlasta stressade föräldrar till viss del (Amerine, 2009). 

Genom att erbjuda ett mer fylligt studiematerial och att ha mer varierande former för 

undervisningen med syfte att åstadkomma en komplettering av matematiska resurser kan 

onlinetjänster bidra till att förenkla elevernas roll som lärande aktörer och ge eleverna en 

möjlighet att kunna tillägna sig matematikens lärandeobjekt på ett tillfredställande sätt. 
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7.7	  Slutord	  
	  

Att eleverna som inte får någon hjälp hemma inte söker sig till annan hjälp för 

matematikstudierna är något som är värt att diskutera. 

Nyfikenheten är den egenskap hos eleverna som även kan relateras till viljan att förstå och 

som driver och motiverar eleverna att fortsätta fråga och söka ny kunskap för att få en djupare 

förståelse och behärska kunskapsområdet, i många fall trots att de känner sig motarbetade 

(Petterson, 2011, s.232). Man kan tänka sig att elever med ett mindre intresse för matematik 

ofta är de som behöver mer hjälp och dessvärre tycks det enligt resultaten vara svårare att få 

de eleverna att utnyttja onlinehjälp som t.ex. finns på matteboken.se. För att nå ut till svagare 

elever kan fokus läggas på hur eleverna har användning av matematiken i vardagen. De elever 

man inte når ut till är elever som studerar yrkesutbildningar, elever som inte får hjälp 

hemifrån och elever vars föräldrar har lägre utbildningsnivå. Det kan bero på att de eleverna 

inte läser lika mycket matematik som elever på högskoleförberedande program och därför 

saknar viljan att studera på högskola eller inte har höga krav på sig själva i och med en sämre 

självbild.  

Elevers svårigheter i matematikstudierna kan handla om förkunskaper i matematik. Brist på 

förkunskaper uppkommer i relation till ett matematiskt innehåll som eleven inte är tillräckligt 

förberedd på att möta (Stadler, 2009, s.205). Att tala om elevers bristande förkunskaper i 

matematik har alltså en tendens att rikta fokus mot ett bestämt matematiskt innehåll samt 

specifika förmågor och färdigheter. Om eleven hade haft dessa matematiska kunskaper, hade 

han eller hon också kunnat tillgodogöra sig det matematiska innehållet på ett bättre sätt. 

Att lära sig matematik sker inte bara genom att läsa mer och lösa fler uppgifter, utan måste 

ske parallellt med ett lärande av matematiska lärandeobjekt. Det mest väsentliga matematiska 

lärandeobjektet utgörs av att lära sig att använda potentiella matematiska resurser. Eleverna 

måste alltså både lära matematik och lära hur man lär matematik. 
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8.	  SLUTSATS	  
	  

8.1	  Hur	  elevers	  matematiklärande	  och	  matematikstudier	  kan	  stödjas	  utanför	  skolan	  
	  

Av arbetet kan några väsentliga slutsatser dras. Mycket visar på att fler elever klarar sina 

matematikstudier då de siktar på ett högre mål i form av betyg eller framtida studier. Teorin 

antyder att motivation att studera och elevers självbild påverkar elevers matematikinlärning 

och matematikstudier. Att uppmuntra och stötta elever till att kämpa i sina studier samt att 

studera mera är viktigt för att de ska nå sin fulla potential och få högre betyg eller bättre 

resultat. Onlinetjänster i matematik kan fungera som stöd och hjälp för elevers 

matematikstudier. Eleverna som använder sig av redskapen eller funktionerna som finns på de 

olika hemsidorna kan således göra klart sina läxor i större utsträckning än vad de annars hade 

klarat av. 

	  

8.2	  Förslag	  på	  förbättringar	  på	  matteboken.se	  
	  

Hemsidans funktionalitet när det gäller navigering bör förbättras för att på så sätt underlätta 

användandet av de olika funktionerna, i huvudsak forumet. Hemsidan bör även göras mer 

tilltalande så att varje elev som besöker hemsidan känner att de har en användning av den. Att 

tillföra fler videolektioner och övningsuppgifter till hemsidan som utökar möjligheten till 

avancerad matematik är något annat som skulle kunna förbättras på matteboken.se. 

Matteboken.se skulle även kunna erbjuda en direkt kommunikation i form av olika chatt-rum 

vilket skulle innebära att eleverna får en möjlighet att kommunicera och diskutera matematik 

med varandra och på så sätt lära sig av varandra. 
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10.	  BILAGOR	  
	  

10.1	  Information	  till	  eleverna	  
	  
	  
Hej.	  

	  

Mitt	  namn	  är	  Sandra	  Güven	  och	  läser	  till	  Civilingenjör	  och	  lärare	  på	  Kungliga	  Tekniska	  

Högskolan.	  Jag	  håller	  på	  med	  att	  skriva	  mitt	  examensarbete	  och	  ska	  göra	  en	  

enkätundersökning	  på	  er	  skola.	  Som	  ni	  säkert	  känner	  till	  så	  ska	  ni	  skriva	  de	  Nationella	  

proven	  snart	  och	  jag	  ville	  bara	  tipsa	  om	  en	  mattehjälp	  ni	  kan	  ha	  användning	  av.	  

Räknestugorna	  som	  finns	  på	  skolan	  kanske	  ni	  redan	  känner	  till,	  men	  sen	  så	  finns	  det	  

även	  en	  hjälp	  på	  matteboken.se	  där	  ni	  kan	  få	  hjälp	  med	  era	  matematikstudier	  utanför	  

skoltid.	  Matteboken.se	  är	  en	  webplats	  med	  teoritexter,	  videolektioner	  med	  

genomgångar,	  övningsuppgifter	  och	  så	  finns	  det	  ett	  forum	  där	  du	  kan	  ställa	  specifika	  

frågor	  till	  volontärer	  som	  kan	  hjälpa	  er	  om	  ni	  har	  några	  problem	  ni	  vill	  ha	  svar	  på	  

hemifrån.	  
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10.2	  Enkät	  för	  undersökning	  av	  elevers	  studievanor	  i	  matematik	  
	  
Matteboken.se	  
Denna	  enkät	  är	  helt	  anonym	  och	  endast	  till	  för	  att	  undersöka	  elevers	  studievanor	  i	  matematik.	  
Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  elevers	  matematiklärande	  och	  förutsättningar	  till	  
att	  lyckas	  med	  matematikstudierna,	  kan	  stödjas	  utanför	  skolan.	  	  
	  
	  
1.	  Kön?	  
O Man 
O Kvinna 
	  
2.	  Vilket	  är	  ditt	  förstaspråk,	  det	  vill	  säga	  det	  språk	  du	  behärskar	  bäst?	  
O Svenska 
O Annat,	  vilket?	  _________________________________________ 
	  
3.	  Vilken	  utbildningsnivå	  har	  den	  av	  dina	  föräldrar	  som	  har	  högsta	  utbildningen?	  
O Förgymnasial	  (högstadium) 
O Gymnasial 
O Eftergymnasial	  (högskola/universitet) 
O Vet	  ej 
	  
4.	  Vilket	  program	  går	  du?	  
O Ekonomiprogrammet 
O Naturvetenskapsprogrammet 
O Samhällsvetenskapsprogrammet 
O Teknikprogrammet 
O VVS-‐	  och	  Fastighetsprogrammet 
O Frisör-‐	  och	  Stylistprogrammet 
	  
5.	  Vad	  har	  du	  fått	  för	  betyg	  i	  dina	  tidigare	  matematikkurser?	  
Kryssa	  endast	  i	  vid	  de	  kurser	  du	  har	  gått.	  
	  
Betyg	   A	   B	   C	   D	   E	   F	  
Högstadiet	  (slutbetyg)	   O	   O	   O	   O	   O	   O	  
 
 
Betyg	   A	   B	   C	   D	   E	   F	  
Matematik	  1a	   O O O O O O 
Matematik	  1b	   O O O O O O 
Matematik	  1c	   O O O O O O 
Matematik	  2a	   O O O O O O 
Matematik	  2b	   O O O O O O 
Matematik	  2c	   O O O O O O 
	  
6.	  Vilken	  kurs	  i	  matematik	  läser	  du	  just	  nu?	  
O Matematik	  1a	  
O Matematik	  1b	  
O Matematik	  2c	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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7.	  Vilket	  betyg	  strävar	  du	  efter	  i	  den	  kursen?	  
Ange	  endast	  ett	  betyg.	  
O A	  
O B	  
O C	  
O D	  
O E	  
O F	  
	  
8.	  Hur	  väl	  stämmer	  dessa	  påståenden	  in	  på	  dig	  gällande	  matematikstudier?	  
	  
	   Stämmer	  

bra	  
	   	   Stämmer	  

inte	  alls	  	  
Ingen	  

uppfattning	  
Matematik	  är	  nödvändigt	  för	  mina	  
framtida	  studier	  

O	   O	   O	   O	   O	  

Matematik	  är	  nödvändigt	  för	  mitt	  framtida	  
yrke	  

O O O O O 

Matematik	  är	  användbart	  för	  mig	  i	  
vardagen	  

O	   O	   O	   O	   O	  

Jag	  pluggar	  matematik	  för	  att	  det	  är	  roligt	   O	   O	   O	   O	   O	  
Jag	  pluggar	  matematik	  för	  att	  få	  bra	  betyg	   O	   O	   O	   O	   O	  

Jag	  pluggar	  matematik	  för	  att	  jag	  riskerar	  
att	  bli	  underkänd	  

O O O O O 

	  
	  
9.	  Anser	  du	  att	  du	  får	  den	  hjälp	  du	  behöver	  i	  matematik	  inom	  ramen	  i	  skolan?	  
O Ja	  
O Nej	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
9a.	  Om	  nej,	  vad	  är	  det	  som	  fattas?	  
	  

	  

	  

	  
	  
10.	  Känner	  du	  att	  du	  behöver	  extra	  hjälp	  med	  dina	  studier	  i	  matematik	  utanför	  skoltid?	  
O Ja	  
O Nej	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
10a.	  Om	  ja,	  vad	  behöver	  du	  hjälp	  med?	  
	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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11.	  Hur	  ofta	  får	  du	  hjälp	  av	  följande	  personer	  med	  matematik	  utanför	  skoltid?	  
Kryssa	  i	  det	  alternativ	  som	  passar	  bäst	  
	  
	   Varje	  dag	   Någon/några	  

gång(er)/vecka	  
Någon/några	  

gång(er)/	  månad	  
Aldrig	   Ingen	  

uppfattning	  
Lärare	   O O O O O 
Föräldrar	   O O O O O 
Syskon	   O O O O O 
Kompisar	   O O O O O 
Betald	  läxhjälpare	   O O O O O 
Annan,	  vem?	  
(________________________)	  

O O O O O 

	  
	  
12.	  Hur	  viktiga	  är	  följande	  resurser	  för	  ditt	  lärande	  av	  matematik?	  
	  
	   Mycket	  

viktigt	  
	   	   Helt	  

oviktigt	  
Ingen	  

uppfattning	  
Läraren	   O O O O O 
Studiekamrater	   O O O O O 
Familjen	   O O O O O 
Läroboken	   O O O O O 
Formelsamling	   O O O O O 
Miniräknare/grafritare	   O O O O O 
Gamla	  prov	   O O O O O 
Räknestugor	   O O O O O 
Hemsidor	  (med	  teori)	   O O O O O 
Forum	  (där	  man	  kan	  fråga	  saker)	   O O O O O 
Annat,	  vad?	  
(_________________________________)	  

O O O O O 

	  
	  
13.	  I	  vilken	  utsträckning	  har	  du	  tillgång	  till	  Internet	  (t.ex.	  dator,	  läsplatta,	  smartphone)	  
för	  dina	  studier	  utanför	  skoltid?	  
Kryssa	  i	  det	  alternativ	  som	  passar	  bäst	  
O Hela	  tiden	  
O En	  gång/dag	  
O En	  gång/vecka	  
O Nästan	  aldrig	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
13a.	  Hur	  datorvan	  är	  du?	  
	  

Expert	  
	  

	   	   Nybörjare	   Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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14.	  Hur	  ofta	  använde	  du	  följande	  webbaserade	  hjälpmedel	  innan	  du	  blev	  tipsad	  av	  mig	  
om	  matteboken.se?	  
Kryssa	  i	  det	  alternativ	  som	  passar	  bäst	  
	  
	   Varje	  dag	   Någon/några	  

gång(er)/vecka	  
Någon/några	  

gång(er)/månad	  
Aldrig	   Ej	  hört	  

talas	  om	  
Matteboken.se	   O	   O	   O	   O	   O	  
Pluggakuten.se	   O	   O	   O	   O	   O	  
Extracoach.se	   O	   O	   O	   O	   O	  
Annan	  sida,	  vilken?	  
(__________________)	  

O	   O	   O	   O	   O	  

	  
	  
14a.	  Hur	  ofta	  använde	  du	  matteboken.se	  efter	  du	  blev	  tipsad	  av	  mig	  om	  hemsidan?	  
Kryssa	  i	  det	  alternativ	  som	  passar	  bäst	  
O Varje	  gång	  jag	  studerade	  matematik	  
O Varje	  gång	  jag	  behövde	  hjälp	  
O Ibland	  när	  jag	  behövde	  hjälp	  
O Gick	  in	  och	  kollade	  sidan	  1	  gång	  
O Aldrig	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
	  
14b.	  Hur	  många	  gånger	  har	  du	  besökt	  matteboken.se	  efter	  du	  blev	  tipsad	  av	  mig	  om	  
hemsidan?	  
Kryssa	  i	  det	  alternativ	  som	  passar	  bäst	  
O 5	  gånger	  eller	  mer	  
O 3	  till	  4	  gånger	  
O 1	  till	  2	  gånger	  
O Aldrig	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Om	  du	  svarat	  att	  du	  Aldrig	  använt	  matteboken.se	  kan	  du	  lämna	  in	  enkäten	  nu!	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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15.	  I	  vilken	  utsträckning	  använder	  du	  följande	  funktioner	  på	  matteboken.se?	  
	  
	   Varje	  dag	   Någon/några	  

gång(er)/vecka	  
Någon/några	  

gång(er)/	  månad	  
Aldrig	   Ingen	  

uppfattning	  
Teoritexterna	   O	   O	   O	   O	   O 
Övningsuppgifter	   O	   O	   O	   O	   O 
Videolektioner	  	   O	   O	   O	   O	   O 
Forum	  (där	  man	  
kan	  fråga	  saker)	  

O	   O	   O	   O	   O 

	  
	  
15a.	  Finns	  det	  någon	  av	  funktionerna	  ovan	  som	  var	  svår	  att	  hitta	  eller	  använda?	  
O Ja	  
O Nej	  
O Ingen	  uppfattning	  
	  
	  
15b.	  Om	  ja,	  vilken?	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
16.	  Hur	  väl	  stämmer	  dessa	  påståenden	  in	  på	  dina	  åsikter	  om	  matteboken.se?	  
	  
	   Stämmer	  

bra	  
	   	   Stämmer	  

inte	  alls	  	  
Ingen	  

uppfattning	  
Det	  var	  lätt	  att	  navigera	  sig	  på	  hemsidan	   O	   O	   O	   O	   O	  
Förklaringarna	  på	  teoritexterna	  var	  lätta	  
att	  förstå	  

O	   O	   O	   O	   O	  

Förklaringarna	  på	  videolektionerna	  var	  
lätta	  att	  förstå	  

O	   O	   O	   O	   O	  

Uppgifterna	  var	  bra/roliga	  att	  lösa	  jämfört	  
med	  dem	  som	  står	  i	  min	  mattebok	  

O	   O	   O	   O	   O	  

Forumet	  var	  lätt	  att	  använda	   O	   O	   O	   O	   O	  
	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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För	  följande	  påståenden,	  kryssa	  endast	  i	  ett	  av	  alternativen.	  
	  
	  
17.	  Jag	  fick	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  när	  jag	  använt	  teoritexterna	  på	  matteboken.se?	  	  
Om	  du	  aldrig	  använt	  dem,	  fortsätt	  till	  fråga	  18.	  
	  

Mycket	  	  
hjälp	  

	   	   Ingen	  	  
hjälp	  alls	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
17a.	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
18.	  Jag	  fick	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  när	  jag	  löst	  övningsuppgifterna	  på	  matteboken.se?	  
Om	  du	  aldrig	  löst	  några	  uppgifter,	  fortsätt	  till	  fråga	  19.	  
	  

Mycket	  
hjälp	  

	   	   Ingen	  	  
hjälp	  alls	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
18a.	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
19.	  Jag	  fick	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  när	  jag	  tittade	  på	  videolektionerna	  på	  matteboken.se?	  
Om	  du	  aldrig	  tittat	  på	  någon,	  fortsätt	  till	  fråga	  20.	  
	  

Mycket	  
hjälp	  

	   	   Ingen	  	  
hjälp	  alls	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
19a.	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  Vänd!	  
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20.	  Jag	  fick	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  när	  jag	  tittat	  på	  andras	  frågor	  i	  forumet	  på	  
matteboken.se?	  
Om	  du	  aldrig	  tittat	  på	  andras	  frågor,	  fortsätt	  till	  fråga	  21.	  
	  

Mycket	  	  
hjälp	  

	   	   Ingen	  	  
hjälp	  alls	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
20a.	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
21.	  Jag	  fick	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  när	  jag	  ställt	  egna	  frågor	  i	  forumet	  på	  matteboken.se?	  
Om	  du	  aldrig	  ställt	  någon	  fråga,	  fortsätt	  till	  fråga	  22.	  
	  

Mycket	  
hjälp	  

	   	   Ingen	  
hjälp	  alls	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
21a.	  Ge	  exempel/kommentarer	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
21b.	  Tog	  det	  lång	  tid	  innan	  du	  fick	  svar	  på	  dina	  frågor?	  
O Fick	  svar	  direkt	  (tog	  mindre	  än	  30	  minuter)	  
O Fick	  svar	  samma	  dag	  
O Fick	  svar	  dagen	  efter	  
O Längre	  tid	  än	  så	  
O Har	  ej	  fått	  något	  svar	  
	  
	  
22.	  Skulle	  du	  rekommendera	  matteboken.se	  till	  andra?	  
	  

Absolut	   	   	   Absolut	  	  
inte	  

Ingen	  
uppfattning	  

O	   O	   O	   O	   O	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  Vänd!	  
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22.	  Vad	  skulle	  du	  vilja	  förbättra	  på	  matteboken.se?	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
Tack	  för	  hjälpen!	  
	  

	  


