
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 

 

 

Vill dagens elever kommunicera matematik 

med varandra via sociala medier?  
En undersökning om chattens potential för matematisk kommunikation. 

 

       
 

 

  

 Gillis Elmkvist  

2011-05-23 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Magisterarbete 

Kurskod: 4MD335 



2 

 

  

Examensarbete 15 hp 

i Magisterarbete   
Vårterminen 2011 

 

ABSTRAKT 

 

Författare: Gillis Elmkvist 

 

Handledare: Reza Hatami 

 

Examinator: Per Nilsson 

 

Svensk titel: 
Vill dagens elever kommunicera matematik med varandra via sociala medier? 
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Engelsk titel:  
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A study of the chat's potential for communicating mathematics.   

 

Antal sidor: 44 

Bakgrund: Allt fler eleverna har tillgång till egna bärbara dator i gymnasieskolan. I skolan där 

undersökningen genomfördes fick eleverna inte ta med sig sin dator på matematiklektionerna. 

Här använde eleverna endast boken och miniräknare. Eleverna som deltar går andra året på 

gymnasiets Teknikprogram och läser MaD. Eleverna är uppväxta med datorspel och internet.  

 

Syfte: Undersökningen handlar om möjligheter och svårigheter med att införa ett chattprogram 

på matematiklektionerna. Hur vida chatten kan stödja kommunikation i termer av dess potential 

att stimulera eleverna till att kommunicera matematik och reflektera över sina egna, men även 

över andras strategier och lösningar. Det ingick även att undersöka hur eleverna upplever själva 

chattprogrammet ”TodaysMeet”, som verktyg.   

 

Resultatet: Studien visar att chattens främsta egenskap var att skapa tystnad och fokus på en 

enskild fråga, när en gemensam dator används. Därmed skapade chatten en förutsättning för en 

pedagogisk diskussion i klassrummet. Elevernas upplevelse av att använda ”TodaysMeet” var 

att det var krångligt, onödigt och opersonligt. I samband med införandet av chatten, framkom 

fem kritiska aspekter: användarvänlighet, behovet, digital identitet, gruppdynamik och chattens 

mervärde. Det finns även en antydan till ett samband mellan elever som känner eller inte känner 

sig övervakade, vad det gäller att hålla på med annat på datorn. Detta kan även tolkas som att 

eleverna behöver lära sig att samarbeta via sociala medier. 
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1. Inledning 
Orsaken till att jag valde att reflektera över datorns möjligheter i matematik är att jag har 

arbetat mycket med elever som har tillgång till egna bärbara datorer på gymnasienivå. I min 

roll som tekniklärare, kan jag bara konstatera att elever använder sina datorer i många olika 

ämnen. Det enda ämne där datorn ”lyser” med sin frånvaro är på matematiklektionerna. Här 

finns inte behovet av att använda datorn, då alla eleverna har en matematikbok, miniräknare 

och alla uppgifter finns i boken. I min undersökning vill jag undersöka hur datorn som ett 

hjälpmedel kan utveckla och stödja elevernas lärande i matematikundervisningen. Det är 

allmänt känt att det är svårt att införa datorn i matematikundervisningen. Hur datorn ska 

integreras i matematikundervisningen är ett didaktiskt problemområde (Blomhøj, 2001). Jag 

hoppas att denna undersökning kommer att kunna bidra till insikten kring problematiken och 

möjligheterna med att använda datorn som ett hjälpmedel inom matematikundervisningen, 

men även öka min egen insikt i problemområdet i denna process. 

 

Dagens elever har egna bärbara datorer på skolan och datorn fyller en viktig funktion för 

eleverna som ett socialt kommunikationsmedium är heller ingen nyhet. Det jag vill undersöka 

är om det går att utnyttja elevernas naturliga och positiva inställning till att kommunicera via 

datorn, även på en matematiklektion. Kommer eleverna kommunicera och diskutera 

matematik eller kommer de välja att göra annat?  

 

Denna uppsats kommer att undersöka om chattprogrammet ”TodaysMeet” är ett lämpligt 

verktyg för att kommunicera matematik, ur ett elevperspektiv. Vidare kommer även chattens 

förmåga att stimulera eleverna att prata matematik med andra att undersökas, ur ett 

lärarperspektiv. Orsaken till att ”TodaysMeet” valdes till att användas och testas i denna 

undersökning, var att den är lätt att använda, ingen installation på datorn krävs, texten lagras 

bara en viss tid och programmet är gratis.       

 

Motivering till att införa chatten som ett hjälpmedel i matematik i denna undersökning var 

följande:   

 

 Studieförberedande (allt fler kurser på högskolan har inslag av distansundervisning). 

 Ökad kommunikation (ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss genom varandra).  

 Nya krav från skolverket vad det gäller användandet av digitala medier i matematik. 

 

Det ingår i skolans uppdrag att förbereda eleverna inför morgondagens digitala samhälle och 

fortsatta studier, där datorn som ett kommunikationsmedium får en allt större roll och 

inverkan i elevernas dagliga liv. Matematik i vardagen bygger alltmer på elektronisk 

teknologi, varför användandet av moderna IT-verktyg i matematik tillhör en central del av 

allmänbildningen i matematik (Blomhøj, 2001). Inför den nya gymnasiereformen Gy2011, 

står det uttryckligen att digitala hjälpmedel ska användas i matematik. ”I undervisningen ska 

eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala 

medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket, 

Gy2011).   
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Problematiken kring läraren, eleverna och datorn är inte lätt att förstå eller att beskriva för 

någon som inte undervisar i skolan. Det är inte lätt att beskriva att användandet av datorn i 

undervisningen medför ”att lärandeaktiviteten bli annorlunda” (Andersson, 2009, s. 124). 

Det kan mycket väl medföra att införandet av datorn minskar den lärarledda tiden med 

eleverna. Enligt Rolf Edströms (2002) doktorsavhandling, medförde användandet av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan, att den lärarledda tiden minskade 

med ca 35-40 % och undervisningen blev mera individualiserad, jämfört med traditionell 

undervisning. Tiden som blev över användes istället till att skriva personliga svar till 

eleverna. Den ökade arbetsbördan i Edströms undersökning orsakades av elever som inte tog 

det ökade ansvaret (synliggjordes) och fick ”jagas” på ett mera traditionellt sätt (Edström, 

2002). Det går inte att förvänta sig några rationaliseringsvinster genom att införa 

informationsteknik (IT) i undervisningen, utan snarare ökar kraven på lärarens matematiska 

och didaktiska kompetens (Blomhøj, 2001; Andersson, 2009). Troligtvis kommer effekten att 

bli den motsatta, skolan kommer att behöva flera lärare när nya målgrupper skapas och att 

byta en lärare mot en dator är inget att sträva efter (Säljö, 2003). Men en sak kan vi räkna 

med, undervisningen kommer att påverkas när vi inför datorn i klassrummet. IT i matematik 

kan inte betraktas som ett neutralt verktyg, IT-verktyget kommer på ett avgörande sätt 

förändra både form och innehåll i undervisningen (Blomhøj, 2001). 

 

Det är inte första gången som olika teknologiska genombrott har testats i en skolmiljö, ta t.ex. 

radio, TV och videobandspelare. När dessa nyheter kom till skolan under 1900-talet, trodde 

alla att den nya teknologin skulle revolutionera lärandet i skolan (Säljö, 2003). Behovet av 

lärare skulle minska när eleverna kunde lyssna och titta sig till kunskap. Traditionella 

klassrummet skulle därmed bli historia, men det blev inte riktigt så. Teknologin fann sin plats 

och håller nu på att bytas ut mot ny teknik. Därmed är det inte sagt att dessa genombrott inte 

har haft någon betydelse, tvärt om. Jag vill påstå att den största effekten dessa teknologiska 

genombrott har haft, är hur vi människor ser på själva lärandet. Förmedla nya kunskaper är 

inte så enkelt är inte så enkelt som att placera en elev framför en TV. Problematiken kring 

informationstekniken har tidigare varit att den inte har utvecklats för att tjäna skolan eller 

dess behov i utbildningssystemet (Säljö, 2003). Tittar vi på dagens problem handlar det mera 

om att eleverna lockas till att hålla på med annat. Det finns ingen tydlig linje mellan 

undervisning och privatliv. Via datorn flyter undervisning och elevernas privatliv ihop. Detta 

skapar problem men även möjligheter för lärare och elever.   

 

Det som nu sker i skolan är utvecklingen av olika mjukvaruprogram till olika digitala 

produkter som t.ex. datorn. Detta kan jämföras med mediarevolution på 1900-talet. 

Utvecklingen av olika interaktiva matematikprogram, som ska leda till att eleverna blir mer 

självgående i sitt lärande av matematik är ett bra exempel. I Annika Lantz-Anderssons (2009) 

doktorsavhandling, framgår det att behovet av en stödjande person inte minskar jämfört med 

en traditionell undervisningssituation, vid användandet av dessa dataprogram. Det är inte 

datorn i sig som är intressant och nytt. Det är alla dessa olika program. Lärarna försöker att 

hitta bra program som för undervisningen framåt. Eleverna försöker hitta program som 

stimulerar och berikar deras liv. Dataprogrammen tävlar om att hitta en central roll i skolans 

pedagogiska verksamhet och i elevernas vardag. Förutom skolans egna program som syftar 

till att lära ut kunskap och förståelse, blandas detta med elevernas egna datorvanor. Detta är 

allt ifrån e-mail, MSN, spel, Facebook, blogg, Youtube, Twitter mm. Problem uppstår när 

eleverna väljer privatlivet före skolarbetet under själva lektionen. 

 

 



6 

 

I min intervju med Kjell Skajaa, produktchef på företaget Casio, tillverkare av miniräknare 

frågade jag: “varför ska jag köpa en miniräknare till mina elever, om jag kan köpa samma 

miniräknare i digital form?”, svarade han: ”matematiklärarna vill inte använda datorer på sina 

lektioner, då risken finns att eleverna använder datorn till annat”. Kjell Skajaa hänvisar till 

sina erfarenheter, tidningar och rapporter som har gjorts på norska skolor. Det Kjell refererar 

till är den debatt som startade i Bergens Tidning, (BT) den 28 augusti 2007. Här kritiserades 

de norska skolpolitikerna och skolbyråkraterna för att inte har tagit del av tidigare forskning 

från andra länder kring datorn i undervisningen, när Hordalands län delade ut bärbara datorer 

till alla sina gymnasieskolor år 2007 (Skeiseid, 2007).  Det dröjde nästan två terminer innan 

400 lärare från hela länet fick en kompetsutveckling om hur datorn ska användas i skolan. Av 

de lärare som BT intervjuade, framgår det att lärarna inte var nöjda med datorn i 

undervisningen: ”-Å gå inn i klaseromme følest innimellom som å kome inn på ein 

internettkafe […] -Elevane sjekkar Facebook og chattar på MSN, og er ikkje mentalt til 

stades i klasserommet.” (Mjør & Stenvaagnes, 2008, s. 14).  

 

Målet med att försöka införa datorn i matematikundervisningen i denna undersökning, bygger 

inte på att minska arbetsbelastningen för läraren. Utan mera för att utveckla lärarens roll 

genom att använda datorn som hjälpmedel. ”IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, 

däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har djup IT-kompetens och reflekterar 

över sin roll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik” (Skolverket, 

2009, s. 21).  

2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka chattens pedagogiska potential att stödja 

kommunikationen i termer av dess förmåga att stimulera eleverna till att kommunicera 

matematik och reflektera över sina egna, men även över andras strategier och lösningar, ur ett 

lärarperspektiv. I begreppet pedagogisk potential ryms även elevernas förmåga att 

koncentrera sig på matematik och inte hålla på med annat, t.ex. e-mail, Facebook, MSN och 

spel. Blir det någon skillnad om eleverna känner sig övervakade eller inte?   

 

I samband med införandet av chattprogrammet ”TodaysMeet”, kommer även eleverna 

upplevelse av ”TodaysMeet” som ett verktyg att kommunicera matematik att studeras. I 

begreppet upplevelse ryms de faktorer som medför att eleverna tycker att chatten var bra eller 

dålig, t.ex. användarvänlighet, behov, och begränsningar, ur ett elevperspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 

Undersökningen ska besvara följande forskningsfrågor: 

 

Fråga 1:  Hur kan chatten stimulera eleverna till att kommunicera matematik på lektionen?  

 

Fråga 2:  Hur upplever elever "TodaysMeet" som ett verktyg för att diskutera matematik  

 och vilka kritiska aspekter i elevernas interaktion med ”TodaysMeet” kan vi  

 identifiera för att förklara elevernas upplevelser? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Detta avsitt kommer att handla om undersökningens pedagogiska perspektiv på lärandet och 

hur kommunikation, språket och grupparbeten kan påverka inlärningen. Avslutningsvis 

redovisas två forskningsresultat om användandet av sociala medier i skolan. 

3.1 Undersökningens pedagogiska perspektiv på lärande 

Denna undersökning vilar på Vygotskijs pedagogiska idéer. Det är inte individens biologiska 

arv som styr den psykologiska utvecklingen, utan det är interaktionen mellan människor som 

styr utvecklingen och är förutsättningar för lärandet (Lindqvist, 1999). Vygotskijs teori 

bygger på att elevernas utveckling sker genom en social och kulturell interaktion med sin 

omgivning.  

 

Lev Vygotskijs pedagogiska idéer om lärandet publicerades 1926 i ”Pedagogisk psykologi”. 

Boken förbjöds sedan i mitten av 30-talet i dåvarande Sovjetunionen. Boken kunde därefter 

bara läsas på ett enda bibliotek i Moskva fram till 1988, med särskilt tillstånd ifrån 

säkerhetspolisen. Det var inte förrän 1991 som boken kunde publiceras på nytt i landet. Det 

var följande idéer som man inte ville sprida till allmänheten (ibid): 

 

 den enskilda individens rätt att utveckla sin personlighet och kreativa potential 

 lärarens uppgift är att vara handledare och samarbeta med eleven  

 utgå från elevens intresse 

 låt eleven vara självständig och aktiv 

 anpassa metoder efter elevens behov 

  

I samband med Vygotskij nämns ofta även konstruktivisten Jean Piaget. Jämfört med 

Vygotskij har Jean Piaget en stark förankring inom biologin och läran om att organismen 

måste anpassa sig till sin omgivning för att överleva. Därmed inryms tanken om den aktiva, 

konstruktiva och kreativa eleven i konstruktivismen. Detta räcker dock inte för att kunna 

skapa en kritisk och demokratisk samhällsmedborgare (Ernest, 1998). ”Det är nödvändigt att 

införliva en social dimension i den inlärningsteori som tillämpas, oavsett om den utgör någon 

form av konstruktivism eller inte” (Ernest, 1998, s. 21).    

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv påverkas vi hela tiden av vår omgivning och de verktyg 

teknologin ger oss (Säljö, 2000). Detta betyder att när vi väljer att studera människor, måste 

vi göra detta i ett sammanhang (ibid). Vi är alla aktiva och en del av en social utveckling och 

dess kultur. När vi studerar den personliga utvecklingen ur ett sociokulturellt perspektiv, kan 

vi inte undvika att påverkas och färgas av vår omgivning. Människan föds in och utvecklas 

genom kollektiva värderingar, dvs. omvärlden förtolkas åt oss s.k. medieras (ibid). Genom 

denna kunskapstradering blir språket och kommunikationen helt central (ibid). Jämfört med 

konstruktivismen kan vi lära oss genom varandra och påverkas av vår omgivning. 
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3.2 Kommunikation, grupparbete och språkets betydelse 

Den sociala chatten som ett digitalt hjälpmedel i matematik har som uppgift i denna 

undersökning att stimulera och underlätta elevernas kommunikation och diskussion. Inte bara 

mellan eleverna utan även med läraren. Att få ”tala matematik”, samtala, diskutera och 

argumentera är något som Gudrun Malmer (2002) trycker på, när hon skriver om barn med 

inlärningsvårigheter. ”Andras reaktioner och åsikter tvingar oss att förtydliga det egna 

ställningstagandet och utvecklar därmed också tänkandet och möjligheten till ett fördjupat 

lärande” (Malmer, 2002, s. 58). Förutom att få ”tala matematik” är det minst lika viktigt att 

eleverna får möjlighet att ”skriva matematik”. Ordens effekt på lärandet är kända via Lev 

Vygotskijs tidigare forskning, orden förenar språket och tanken (Lindqvist, 1999). 

 

Det är inte bara elevernas kommunikation i matematik som hamnar i fokus när vi inför en 

dator i undervisningen. Inledningsvis nämndes att en dator förändrar både form och innehåll i 

undervisningen, samt att lärandeaktivheten bli annorlunda. När vi använder oss av en bok har 

vi kontroll över vad eleverna läser. Om vi sätter eleverna framför en dator finns risken att vi 

förlorar denna kontroll och eleverna kan därmed välja att göra annat. Frågan är vad 

skillnaden är om eleven väljer att istället prata med en kompis om annat i väntan på att 

läraren ska komma och hjälpa eleven ifråga. Enligt Blomhøj (2001) finns risken att samspelet 

mellan läraren och eleven blir en ren avkodning över vad läraren vill att eleven ska göra, om 

inte eleven medges en viss frihet över sin egen inlärningsmiljö. Eleven bör därför ges en viss 

frihet framför datorn till en början (ibid). På samma sätt som läraren måste samtala med 

elever som pratar om annat, måste läraren få eleven att förstå att datorn är ett verktyg och inte 

en leksak där man t.ex. kan spela och surfa på under lektionen. Detta är en annan typ av 

kommunikation som hamnar mera under skolans fostrande uppgift, att lära eleverna ta ett 

ökat ansvar för sina egna studier.  

 

Vad är då villkoren för att ett samtal ska bli ett lärande samtal? Enligt Inger Wistedt (2001), 

är förutsättningarna att vi har ett gemensant ämne att diskutera omkring. Det går inte att ta för 

givet att vi pratar om samma sak. ”I ett pedagogiskt samtal måste vi våga uttrycka våra tankar 

och åsikter, men vi måste också vara beredda att pröva och ompröva våra egna uppfattningar 

och vi måste lyssna på varandra och försöka sätta oss in i hur andra tänker” (Wistedt, 2001, s. 

227). Detta gäller även när eleverna ska börja chatta matematik med varandra, dvs. att våga 

pröva sina tankar. Det är en sak att diskutera muntligt och en helt annan sak att uttrycka sig 

skriftligt i ord via en chatt. Detta kompliceras även av att symbolspråket i matematik är 

annorlunda jämfört med vanligt text. Uttrycket  är ett exempel på 

detta. Vilket kan skrivas i chatten som t.ex. f(x)=(ax^2-2rot(2g))^2, dvs. eleven tvingas att 

skriva om det matematiska symbolspråket ytterligare en gång, vilket försvårar förståelsen.   

 

I denna undersökning fick eleverna arbeta med tidigare och ny kunskap i olika grupper i en 

laborativ miljö. Uppgiften var av praktisk- och teoretisk karaktär. När eleverna gemensamt 

ska finna en riktning i sitt arbete, har det stor betydelse om uppgiften uppfattas som ett 

praktiskt problem eller ett matematiskt problem (Wistedt, 2001). Reglerna inom gruppen blir 

olika beroende av hur uppgiften uppfattas (ibid). Grupparbete kan anses både som ett mål och 

medel i skolan. ”Att fostra eleverna till att vilja och kunna samarbeta med varandra ingår i 

skolans uppgift att göra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare./…/ att förbereda 

eleverna för arbetslivet blir grupparbete betydelsefullt”  (Runesson, 1995, s. 77). 
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Vad har då gruppinteraktionen för betydelse för själva lärandet? Enligt Ulla Runesson (1995), 

beror detta på hur vi uppfattar kunskap. Om kunskap är ett sätt att förstå sin omgivning, blir 

lärandet ett sätt att omforma redan existerande kunskap. Detta medför att det eleverna redan 

vet blir själva motorn i lärandeprocessen. ”I arbetet med att lyfta fram och aktivt behandla 

elevernas förkunskaper, är grupparbetet lämpligt” (Runesson, 1995, s. 79). Om eleven 

tidigare bara har mött frågor som enbart har ett rätt svar och elevens tidigare erfarenheter 

aldrig efterfrågas, blir eleven även förvirrad av denna typ av arbetsform (Runesson, 1995). 

Även kommunikationsklimatet i klassen, gruppens sammansättning och hur läraren bemöter 

frågor, påverkar gruppens kommunikation och dess resultat (ibid). En viktig faktor att ta 

hänsyn till är att ett bra samarbete inte uppstår av sig själv (ibid). Enligt Runessons (1995) 

erfarenheter är grupper av storleksordning 3-4 elever bäst.  

3.3 Kan alla elever chatta på ett meningsfullt sätt? 

Chatta, skriva e-mail och skicka SMS, är jag säker på att alla eleverna som går på 

Teknikprogrammet kan. Frågan är nog snarare om de kan chatta på ett reflekterande och 

meningsfullt sätt som gör att de lär sig något nytt? Med meningsfullt menar jag att eleven 

reflekterar och kommer med egna påståenden och svar. Enligt en undersökning av Amhag & 

Jakobsson (2008), framgick det att studenterna inte hade den kommunikativa förmågan att 

utvecklas via chatten/forum från början.  Undersökningens resultat visar att det tog eleverna 

ca nio månader att lära sig detta på egen hand. Denna undersökning gjordes på studenter som 

skulle börja på högskolan. Eleverna i min undersökning har inte använt chatten som ett 

verktyg för att diskutera ämnesmässigt relevant information tidigare. Därför kommer 

ambitionsnivån på chattens kvalité inte vara så hög. Om eleverna kan ställa enkla frågor till 

varandra som ger upphov till diskussion, anser jag att detta är en bra början.  

3.4 Forskning om sociala medier i skolan 

Under åren 1995-1998 genomfördes en undersökning vid Holstebro och Nørresunds 

gymnasieskolor i Danmark, där man skapade en ”elektronisk” klass i årskurs 1-3 i matematik. 

Projektet kallades för ”Den elektroniska skolan” (Blomhøj, 2001). I undersökningen 

användes IT i matematikundervisningen som ett neutralt verktyg. Motiveringen till att 

använda sig av datorn i undervisningen var att datorn infördes i ett allmänbildande och 

studieförberedande syfte. Införandet av matematiskt datorprogram förändrade även i grunden 

innehållet i kursen och förutsättningarna för elevernas lärande. Detta stödjer Morten Blomhøj 

(2001) och Annika Lantz-Anderssons (2009) påstående om att datorn inte är ett neutralt 

verktyg. Ur denna undersökning framkom även att införandet av IT i undervisningen ställer 

nya krav på lärarens kompetens. För att dela in elevernas aktiviteter användes tre olika 

kategorier för att beskriva elevernas olika verksamhetsformer: 

 

1) den osäkra och defensiva  

2) den lösningsinriktade 

3) den reflekterande  

 

Dessa verksamhetsformer ovan, är en analytisk sammanfattning av elevernas aktiviteter och 

ska inte uppfattas och användas för att beskriva en enskild elev (Blomhøj, 2001). 
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Resultat från ”Den elektroniska skolan” visar att första kategorin av elever, som upplevde sitt 

förhållande till matematiken som frustrerande, inte gillade att använda datorn. Datorn 

upplevdes snarare som ett hinder för dessa elever att lära sig matematik. ”Det är mycket 

tydligt att de elever som har de största begreppsliga svårigheterna med förståelse också har en 

mycket negativ attityd till arbetet med datorer” (Blomhøj, 2001, s. 214). Den andra kategorin 

av elever använde datorn enbart som ett redskap och ville lösa uppgifterna så snabbt som 

möjligt, dvs. de hade ett pragmatiskt synsätt. För dessa elever upplevdes datorn positivt och 

som ett effektivt verktyg, men inte som att datorn utgjorde något bra hjälpmedel i själva 

inlärningen av matematik. (Blomhøj, 2001). Den tredje kategorin av elever hade en form av 

”kontrollfunktion”, de stannade upp och reflekterade över sina resultat, vilket första kategorin 

saknade försättningar för och den andra kategorin ansåg detta vara irrelevant, dessa elever 

skapade nya begrepp och de lärde sig något nytt. Majoriteten av eleverna undersökningen 

reflekterar inte över sina egna svar (ibid). Det är därför önskvärt att vi kan stödja övergången 

från lösningsorienterade till reflekterade elever (ibid).  

 
Ett ifrågasättande av elevernas lösningsorienterande verksamhet genom lärarens aktiva dialog är 

enligt mitt förmenande därför av avgörande betydelse, om vi ska kunna få en utveckling av 

elevernas aktiviteter till stånd. Elevernas användning av datorn som primärt arbetsredskap ökar 

enligt min mening lärarens möjligheter att utmana och ifrågasätta elevernas verksamhet på ett 

ämnesmässigt relevant sätt (Blomhøj, 2001, s. 212). 

 

Det är p.g.a. påståendet ovan som jag valde att undersöka chattens pedagogiska förmåga att 

stimulera eleverna till att prata matematik och reflektera över andras strategier och lösningar. 

 

I slutresultatet av undersökning ”Den elektroniska skolan” kunde man inte påvisa några 

förbättringar i elevernas inlärning av matematik, där datorn användes som ett neutralt 

verktyg. Däremot ökade elevernas generella IT-kompetens (Blomhøj, 2001).  

4. Metod 
Detta kapitel redogör hur undersökningen har gått tillväga för att samla in den information 

som behövdes för att kunna besvara forskningsfrågorna. Här redovisas metodval, 

bortfallsanalys, analysmetoder, yttre omständigheter, genomförande, validitet, reliabilitet och 

etiska principer. 

4.1 Metodval 

För att kunna undersöka hur eleverna upplever att kommunicera med varandra via 

”TodaysMeet” och hur mycket de talar eller skriver i chatten om matematik, har jag valt en 

kvalitativ undersökning. Vid insamling av data har triangulering använts, dvs. insamling av 

data från flera olika källor. Dessa källor var:  

 

 strukturerade observationer (hur mycket används chatten och vad diskuterar eleverna?)  

 enkäter med både öppna och slutna frågor  

 semistrukturerade intervjuer  

 

Eftersom kontexten är av stor vikt vid denna typ av undersökningar, har alla lektioner och 

intervjuer spelats in på film. Jag valde att använda mig av fokusgrupper som metod för att 

fånga in samspelet i gruppen, både vid själva experimentet i klassrummet och vid intervjuer.  
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Fokusgrupper som insamlingsmetod 
Jämfört med en vanlig intervju kan eleverna utforska varandras åsikter och argumentera med 

varandra. Vissa frågor som eleverna själva anser viktiga, kan även komma upp till ytan. 

Gruppen kan även skapa en mening i en händelse, vilket annars kan vara svårt för forskare att 

få fram. Gäller framförallt sociala händelser, som beror på samspel mellan människor. En 

nackdel med denna typ av intervjuer är att det finns stor risk att mycket data skapas och att 

forskaren inte kan hinna skriva ner allt. Därför underlättar det om intervjun spelas in på film. 

Detta motverkar även att språkliga nyanser försvinner, underlättar efterarbetet och det blir 

lättare att se vem som säger vad (Bryman, 2001). 

 

Själva genomförandet av intervjuerna har gjorts genom att jag som forskare har förberett ett 

mindre antal allmänna frågeställningar. Syftet med frågorna har varit att styra innehållet i 

diskussionen, men samtidigt tillåta att gruppen för en egen diskussion, där jag som forskare 

bryter in med egna frågor för att behålla och bevara fokus på innehållet. 

 

Några kontexter av betydelse inför intervjuerna med fokusgrupperna 
Eleverna känner jag sedan två år tillbaka, vilket jag tror hade betydelse för att få igång en 

diskussion. Vid denna tidpunkt hade eleverna mig som lärare i två olika kurser, men inte i 

matematik. I båda dessa kurser har eleverna fått arbeta i grupper och haft tillgång till en egen 

dator. Datorn har då använts till att söka information och skriva rapporter.  

 

Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökning i denna undersökning är att hitta generella företeelser, som 

framkommit ur intervjuerna med de olika grupperna. Detta är orsaken till varför 

undersökningen avslutas med en enkätundersökning och inte en intervju. Själva 

enkätundersökningen används i sökande efter samband och bekräftelse, dvs. relevanta frågor 

som kom fram under intervjuerna blev underlaget till enkätundersökningen. Tanken var även 

att mina egna slutsatser skulle kunna synliggöras på ett mera tydligt och konkret sätt.  

 

Undersökningsdesign 
Undersökningen bygger på en tvärsnittsdesign utifrån Brymans (2001) definition. Två 

experiment genomfördes, dvs. ”experiment 1” och ”experiment 2”. Syftet med att genomföra 

två olika experiment, var att skapa olika situationer vid användandet av datorn och studera 

hur de förvalda variablerna förändrades. I första experimentet var datorn/chatten övervakad, 

men inte i det andra experimentet. Även förutsättningarna ändrades. I första experimentet var 

uppgiften av mera praktisk karaktär och i andra mera av teoretiskt karaktär. Allt som eleverna 

skrev i chatten loggades och sparades. Alla experiment filmades och observerades utifrån ett 

lärarperspektiv. Data samlades in genom följande metoder:  

 

”Experiment 1”: Strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer.  

”Experiment 2”: Semistrukturerade intervjuer och enkätundersökningar.  

 

Definition av elevernas upplevelse av ”TodaysMeet” var ett sensitivt begrepp, dvs. dess 

betydelse är ännu inte bestämt och låst i en exakt definition. Inledningsvis beskrivs begreppet 

upplevelse av variablerna användarvänlighet, behovet och begränsningar, ur ett 

elevperspektiv.  Under själva filmningen och undersökningen har nya variabler och samband 

upptäckts. Dessa nya variabler och samband har sedan använts för att utforma/utveckla 

enkäter och intervjuer, vilket var själva tanken varför ett sensitivt begrepp valdes.   
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Uppsatsens disposition och planering inför genomförandet 
Förutom att komma på vad som skall göras och vilka frågor som skall undersökas. Har det 

även gjorts ett försök att lägga upp en strategi hur själva undersökningen skall genomföras i 

praktiken som en övergripande plan. Upplägget av själva undersökningen och uppsatsens 

disposition har sammanfattas i figuren 4:1 nedan.  

 

 

 
 
Figur 4:1: Beskriver genomförandet av undersökningen och hanteringen av insamlad data i uppsatsen. 

 

Alla färgerna i figur 4:1 har en innebörd och förklaring. Den vänstra figuren beskriver 

genomförandet av undersökningen, där undersökningens inledning har fått färgen blå. Frågor 

och syfte har fått färgen orange. Den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för själva 

undersökningen har fått färgen röd. Alla data har sedan har fått färgen grå. Dessa färger och 

dess innehåll återkommer sedan i den högra figuren, som beskriver hur insamlad data har 

vävs in i slutet av uppsats i kapitel 5-7. Utvärderingen av själva metoden i kapitel 8, har fått 

grön färg.  

 

I kap. 5 redovisas undersökningens resultat utifrån uppsatsens syfte, med en delanalys efter 

varje resultat. I kap. 6 görs en sammanfattande analyseras av resultatet utifrån uppsatsens 

teoretiska bakgrund, där frågorna som skall besvaras utgör underrubriker. I kap.7 görs en 

slutdiskussionen av analysen utifrån inledningen. Sist i detta kapitel görs även en utvärdering 

av metod val. 
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Undersökningsverktyget ”TodaysMeet”  
För att undersöka sociala chattens pedagogiska potential i matematik valdes chattprogrammet 

”TodaysMeet” (http://todaysmeet.com/). Programmet tillåter vem som helst att skapa en chatt 

på internet. Namnet på ”rummet” måste vara unikt, dvs. att inget liknande ”rum” finns. Du 

väljer ett namn på rummet t.ex. ”experiment1”, väljer sedan hur länge chattrummet ska vara 

aktivt innan den automatiskt raderas. Detta kan vara allt från två timmar till ett år. Sedan 

trycker du på ”Create Your Room”. Eleven loggar sedan in på sidan: ”http://todaysmeet.com/ 

experiment1”. Detta rum skapades av mig innan undersökningen startade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:2: Hemsidas utseende (http://todaysmeet.com/) innan ett eget rum har skapats 
 

Eleven loggar sedan i rummet via hemsidan och kan börja chatta med andra elever direkt: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 4:2: Hemsidas utseende (http://todaysmeet.com/ experiment1) när ett rum redan finns. 

 

Det fanns en begränsning i chatten. Man kunde inte skriva mer än 140 tecken: 

 

 

 

 

 
Figur 4:3: Visar hur stor plats 140 tecken tar i ett chattfönster i ”TodaysMeet”. 

  

Fördelarna med detta program är att det är gratis och finns på internet, dvs. eleverna behöver 

inte installera något program. En begränsning med chatten är att det bara går att skriva vanlig 

text. Hur eleverna väljer att skriva i ”TodaysMeet” efter lektionen framgår inte i denna 

undersökning.  
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Beskrivning av ”experiment 1” och ”experiment 2” för att testa chatten 
Ett lösningsorienterade arbetssätt valdes för att testa den sociala chattens potential i 

matematik. Eleverna delades in i olika grupper för att stimulera elevernas naturliga behov av 

att diskutera och argumentera med varandra. Två matematiska experiment med praktiska 

inslag genomfördes. Ett experiment tog två olika lektionstillfällen, med en dags mellanrum 

(onsdag och fredag) i anspråk. En lektion var ca 45 minuter lång.  

 

I undersökning fick eleverna arbeta med att ta fram två matematiska modeller. Vad är då en 

modell?  ”Löst uttryckt kan vi säga att en modell av ett system är ett verktyg vi använder för 

att besvara frågor om systemet utan att behöva genomföra experiment” (Ljung & Glad, 2004, 

s. 13). I princip finns det två olika konstruktionsmodeller att utgå från när man bygger 

modeller. En praktisk där vi utgår från observationer av systemet och en teoretisk som bygger 

på fysikaliskt kända samband (Ljung & Glad, 2004). För att veta om modellen stämmer 

måste modellen även verifieras. Det är inte svårt att göra en modell utan det som är svårt är 

att göra den bra, varför det är viktigt att validera modellen och även ta med felkällor (ibid). 

Jag har valt att kalla den praktiska utgångspunkten för ”experiment 1” och den teoretiska för 

”experiment 2”. Orsaken till att skapa två olika utgångspunkter var att se om det blev någon 

skillnad, när reglerna för samarbete inom gruppen förändrades (Wistedt, 2001).  

 

Det första experimentet genomfördes i sex olika steg, se figur 4:4 nedan. 

 

 
Figur 4:4: Hur ”experiment 1” stegvis 1-6 har genomförs i undersökning. 
 

Det andra experimentet bygger vidare på det första, men eleverna startar i steg 5. Jag som 

lärare visade på tavlan hur man tar fram ett förhållande mellan höjden och tiden, utifrån 

kända fysikaliska samband (Torricelli´s modell och Bernoulli´s ekvation). Detta slutade i ett 

matematiskt problem, som eleverna själva fick lösa, dvs. lösa följande differentialekvationen: 

Problem:   Lösningen:    

 

Eleverna fick sedan fram tiden när flaskan blev tom genom att sätta h(t) = 0 och lösa ut t. 

Avslutningsvis diskuterades skillnaden mellan de olika modellerna, t.ex. g och  och 

hur detta påverkar resultatet eller i detta fall inte påverkar resultatet, p.g.a. konstanten stora C. 

Eleverna fick även i ”experiment 2” förändra modellen, så att tiderna stämmer bättre med 

verkligheten, dvs. lägga till konstanten 0,9 framför arean på hålet Ahål.  
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4.2 Bortfallsanalys vid enkätundersökning och intervjuer 

En nackdel med enkätundersökningar är att risken för felaktiga resultat ökar vid större 

bortfall. Enligt Bryman (2001), som refererar till Mangione, definieras en svarsfrekvens över 

85 % som utmärkt. Medelvärdet av elevernas närvaro vid de olika testerna, intervjuer och 

enkätundersökningarna var ca 84 %. (Minsta värdet var 65 % och största värdet 100 %.) 

4.3 Analysmetod och kodning av data 

Insamling av data har utgått från resultatet från ”experiment 1”. Där informationen har 

samlats in kodats och analyserats. Nya frågor har sedan undersökts via intervjuer och enkäter.  

 

Kodning av informationen från filmerna vid ”experiment 1” 
I ett grupparbete blir diskussionen ett mått på själva behovet av att kommunicera med 

varandra. Därför vill jag kunna mäta hur mycket av lektionen som eleverna sysslar med 

denna aktivet under själva experimentet, t.ex. 15 min av 45 minuter. Effekten vi letar efter är 

och hoppas få se är att diskussionen har ökat under andra dagen jämfört med första dagen. Nu 

när eleverna har fått tillgång till en dator/chatt, dvs. att chatten ger upphov till ökad 

kommunikation bland eleverna. För att kunna dra några slutsatser om chattens positiva 

inverkan på diskussionen måste vi kunna mäta om eleverna diskuterar matematik eller annat. 

Detta kommer sedan ställas i relation med hur mycket eleverna använder chatten. Om 

eleverna välja att diskutera och chatta om annat, kommer detta att tolkas ur ett lärarperspektiv 

att chatten hade en negativ effekt. Två grupper, en i varje sal, studerades i ”experiment 1”. 

 

Genom att filma grupp A i sal 104, kan vi få fram hur mycket tid som eleverna diskuterar och 

chattar matematik. Vilket sedan kan jämfördas med dag 1 och dag 2. Detta gjordes i form av 

strukturerade observationer, vilket delades in i fysiska och kommunikativa elevaktiviteter. De 

kommunikativa elevaktiviteterna är framtagarna av mig som forskare och är:   

 

 1. Diskussion i gruppen  4. Diskussion om något annat än matematik  

 2. Diskussion med läraren  5. Tystnad/ej i bild  

 3. Diskussion med annan grupp  (Anm. Att chatta räknas som en fysisk aktivitet) 

 

Tiden som vi är ute efter är punkterna 1-3, dvs. hur mycket eleverna diskuterar matematik på 

lektionen. Den totala tiden av dessa punkter 1-3, har fått benämningen aktivitetstalet vars 

enhet är minuter. Skriva i chatten räknas som en fysisk aktivitet och noteras separat 

tillsammans med övriga fysiska aktiviteter som t.ex. att hämta vatten. De fysiska 

elevaktiviteterna ska inte uppfattas eller användas för att beskriva en enskild grupp, utan ska 

uppfattas som själva kontexten av undersökningen och är framtagna i efterhand. Tiden när 

filmen stannades och elevernas olika aktiviteter noterades har slumpats fram. Antal stopp 

blev ca 20-30 stycken under ca 45 min. 

   

Det är nu möjligt att ta fram hur många minuter som eleverna använde chatten ”TodaysMeet” 

och hur många minuter eleverna diskuterade matematik. I denna undersökning är 

aktivitetstalet kopplat till elevernas förmåga till ett bättre resultat. Om användningen av 

chatten ökar samtidigt som aktivitetstalet ökar från dag 1 till 2, kommer detta tolkas som att 

chatten hade en positiv effekt på lektionen annars inte. Hur mycket en ”normal” grupp 

vanligtvis brukar diskutera, uppskattades genom att även genomföra exakt samma 

undersökning med grupp A i sal 105, där ingen dator/chatt fanns. Denna grupp blir en 

referensgrupp för vad som ska definieras och tolkas som ”normalt” i ”experiment 1”.     
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De fysiska aktiviteterna noterades för att kontexten inte skulle försvinna. När vi väljer att 

studera människor, måste vi göra detta i ett sammanhang (Säljö, 2000). I första analysfasen 

gick allt inspelat material igenom innan arbetet med notering av elevaktiviteter påbörjades. 

 

För att testa om det blir någon skillnad om eleven blir övervakad eller inte, var det gäller att 

göra annat. Blev upplägget kring ”experiment 1” att eleverna skulle känna sig övervakad. 

Därför användes bara en gemensam dator. Nu kunde alla se vem som satt och skev i chatten 

och vad eleven skrev, via projektorn på tavlan. För att se om det blev någon skillnad om 

uppgiften var av praktiskt eller teoretisk karaktär, genomfördes ”experiment 1” med pratiska 

inslag t.ex. mäta tiden och hämta vatten.    

 

Kodning av informationen från intervjuerna 
Alla semistrukturerade intervjuer som var nio stycken, spelades in på film. Första 

upparbetningen av materialet gjordes genom att alla filmer transkriberades. Vid andra 

upparbetningen togs alla transkriberade dokument fram, där varje fråga och svar studerades 

en i taget. De svar som utmärkte sig som mest signifikant valdes ut i form av citat och 

kommenterades. Tredje upparbetningen var antingen en sammanfattning eller i en tabellform.   

 

Kodning av informationen ifrån utvärdering efter laborationerna  
Efter att ha genomfört alla laborationerna och intervjuat två grupper genomfördes en 

utvärdering i form av en enkätundersökning via datorn med hjälp av ”Google Dokument”. 

Resultatet genombearbetades i tre omgångar. 1) Svaren samlades under respektive elev 2) 

Svaren samlades under respektive grupp 3) En sammanfattning för varje grupp i punktform 

eller en sammanfattning med tillhörande citat.  

 

Kodningen av informationen av den sista enkätundersökningen  
För att bekräfta att tolkningen av slutintervjun var korrekt uppfattad, genomfördes även en 

enkätundersökning i form av en Likertskala, se bilaga 1. Enkätens syfte var att få fram om 

eleverna var positiva eller negativa till att använda chatten, för att kommunicera med 

varandra i matematik. De olika påståendena i enkätundersökningen utgick därmed från en 

gemensam huvudfråga: ”Vad tycker du om att kunna chatta via en dator på en 

matematiklektion?” Påståendena som blev totalt nio stycken, kommer från tidigare slutsatser 

från intervjuer och enkäter. Varvid en kontrollfråga för elever som bara fyller i (5 och 8). 

Resultat delas även in i olika kategorier, beroende på elevernas slutbetyg i kursen. Detta för 

att ytterligare kunna analysera varför eleverna tycker som de gör. 

 

Kodningen av själva resultatet från enkätundersökningen är min egen konstruktion. Jag har 

valt att kalla denna kodning för ”Opinions”-skalan, se figur 4:5. Syftet med skalan är att 

grafiskt och enkelt presentera resultatet från en Likertskala, med en tydlig tolkning. I princip 

har varje påstående viktas och normerats. Slutresultatet som jag kallar för ”Opinions”-talet, 

har tagits fram genom att addera alla dessa normerade tal, se bilaga 2. Eftersom ett påstående 

har minsta värde -4 eller +4, fås en normerad skala från -1 till 1. Avslutningsvis delas skalan i 

olika områden osäkert, flertalet av och övervägande del. Bakom ”Opinions”-skalan gömmer 

sig de olika påståendenas vikt t.ex. -4 och +4, vilket kommer att redovisas på nästa sida.  
 

 

 
 

Figur 4:5: Beskriver skalan i en ”Opinions”-skala, med de olika områdenas indelning/bedömning . 
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Kodningen av enkätundersökningen har gjorts genom att alla svaren fått ett viktat värde, 

beroende på om påståendet är negativt eller positivt inställd till huvudfrågan: 

 
Positivt inställd Negativt inställd 

A (Håller helt och hållet med)  =   + 4 A (Håller helt och hållet med)  =   -  4 

B (Håller delvis med)  =   + 2 B (Håller delvis med)  =  -  2 

C (Tar delvis avstånd) =   -  2 C (Tar delvis avstånd)  =   + 2 

D (Tar helt och hållet avstånd) =   -  4 D (Tar helt och hållet avstånd) =   + 4 

E (Vet inte/har ingen åsikt) =   0 E (Vet inte/har ingen åsikt) =   0 

Figur 4:6: Visar de olika svarens vikt, beroende på om påståendet är positivt eller negativ till huvudfrågan.  
 

Det fanns inget påstående som var mer eller mindre viktigt varför en symmetrisk vikt-

fördelning användes. Det enda skillnaden var ”hålla med” jämfört med ”håller delvis med” 

gav dubbel vikt. Orsaken till detta var att skapa en större differens av elevernas 

svar/upplevelse.  

 

Låt oss ta första påståendet i enkätundersökningen som ett exempel på positivt och negativt: 

1) Jag skulle få mindre gjort om jag hade en dator på matematiklektionen. 

  

Alla påståenden som är positiva (P) till att använda chatten/datorn i undervisningen ger 

positiva tal. Att inte kunna använda dator och samtligt kunna räkna är något negativt. Varför 

frågan ger negativa poäng om eleven håller med. Elevernas svar på första påståendet:  

 
Val:   E A A C B B C B E B A B E B B B B A (Negativ till huvudfrågan) 

Vikt:   0 -4 -4 2 -2 -2 2 -2 0 -2 -4 -2 0 -2 -2 -2 -2 -4 (Summan blir -30) 

Figur 4:7: Elevernas svar på första påståendet och dess tilldelade värde . 
 

Det maximala talet vi kan få är 72 på 18 elever och summan av elevernas svar blev minus 30. 

Svaret normeras (-30/72), dvs. ca -0.42. Svaret kallar jag för ”Vikt”-tal. Samma beräkningar 

görs nu på alla påståenden i enkäten som var totalt nio stycken, se bilaga 2. 

 

I denna enkätundersökning har elevernas svar delats in i olika i fyra olika kategorier: 1) Alla 

elever oavsett betyg, 2) IG-elever, 3) G-elever, 4) elever som fick slutbetyg VG eller MVG i 

kursen. Detta för att undersöka om elever med olika betyg upplever chatten olika.  

 

Låt oss ta kategori 1, som ett exempel hur vi tar fram enkätundersökningens slutresultat 

”Opinions”-talet.  Elevernas svar: 

 
Påstående: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

”vikt”-tal: -0,42 0,42 -0,83 -0,72 -0,33 -0,69 -0,78 -0,44 -0,03 

Figur 4:8: Summan av alla normerade tal för respektive påstående 1-9, dvs. dem vi kallar för ”Vikt”-tal.  
 

Det maximala talet vi kan få är 9 på nio frågor och summan av alla dessa tal blir -3,82. Svaret 

normeras (-3,82/9), dvs. ca -0.43. Det är detta svaret som blir resultatet dvs.”Opinions”-talet, 

vilket sedan används för att skapa ”Opinions”-skalan. Samma beräkningar görs sedan på alla 

kategorier. Tolkningen av talet minus 0.43 blir enligt ”Opinions”-skalan, att flertalet av 

eleverna var negativa till chatten i matematikundervisningen. Om resultatet ligger i intervallet 

-0.2 till 0.2, är bedömningen att det inte går att avgöra om eleverna är negativa eller positiva, 

dvs. det finns två grupper inom gruppen/kategorin som tycker helt olika. Att uttrycka 

”Opinions”-talet i procent, undviks för att minska missförstånd av dess tolkning, t.ex. att 43 

% av eleverna är negativa till chatten. 
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4.4 Omständigheter som kan ha påverkat undersökningens resultat  

Om vi bortser från att vi genomförde en undersökning och därmed gjorde lektionen 

annorlunda, kan vi inte bortse från att detta var en riktig matematiklektion och värdefull tid 

lades ner på att lära eleverna något nytt dvs. integration. Att eleverna lärde sig detta var av 

stor vikt, när denna kunskap/moment i kursen, sedan testades på det Nationella provet i 

matematik. Det är allmänt känt att det nationella provet har en stor inverkan på betyget och 

eleverna är väl medvetna om detta och känner en stor press att prestera ett bra resultat. 

 

Det finns två saker som kunde ha inverkan på resultatet i denna undersökning, gruppernas 

sammansättning och betyg. Vi börjar med den mest uppenbara problematiken kring betyg och 

prov. Denna undersökning genomfördes strax före det nationella provet i matematik. 

Eleverna kom med den direkta frågan redan i början: ”Kommer det här att betygsättas?” 

Svaret jag angav var nej! Jag ansåg att jag inte är deras lärare och därmed inte kan ta på mig 

ansvaret, att deras resultat vägs in i deras slutbetyg. Nu har eleverna två val, antigen lägga ner 

en massa tid på att genomföra ett experiment som troligtvis inte påverkat deras betyg eller 

som Edström (2002) uttrycker det ”råplugg”, inför det nationella provet. Vi kan bara gissa oss 

till vad eleverna prioriterade. Jag tror att jag kan gissa mig till svaret, med tanke på följade 

kommentar från följade elev: ”Det kändes inte som att det gav oss elever någonting. Vi har 

precis börjat med integraler osv. Det skulle kanske varit bättre om detta gjordes lite senare i 

kursen. Detta kom dessutom före nationella proven, vilket inte är så bra för vår del. Vi 

prioriterar tyvärr inte denna laboration före provet.”Att vissa grupper inte lämnade in något 

resultat, kan därmed förklaras med att dessa elever helt enkelt prioriterade nationella provet i 

matematik före dessa experiment.  

 

Vi konstaterar även att de grupper som faktiskt lämnade in ett resultat, bestod av de 

duktigaste eleverna i klassen. Låt oss nu i efterhand jämföra elevernas slutbetyg i de olika 

grupparna. Utifrån resultatet nedan framgår det att eleverna som fick filmas, dvs. grupperna 

A och B, fick betyget IG-MVG, medan eleverna som inte fick filmas hade betygen IG-G.  

 

Grupp A i sal 104 Grupp B i sal 104 Grupp C i sal 104 Grupp D i sal 104 

Elev 13  VG  Elev 10 MVG  Elev 12 IG Elev 15 IG 

Elev 23 G  Elev 2 G  Elev 22 G Elev 11 G 

Elev 3 G  Elev 7 IG  Elev 5 G Elev 20 G 

 

Grupp A i sal 105   Grupp B i sal 105 Grupp C i sal 105 

Elev 17 IG  Elev 16 G  Elev 21 IG 

Elev 14 VG  Elev 9 VG  Elev 19 G 

Elev 18 G      Elev 6 G 

 

Gruppsammansättningen ovan visar att gruppernas kunskapsnivå inte blev blandade i den 

mån det var tänkt. De duktigaste eleverna fanns bara grupperna i A och B. Att just grupperna 

C till D fick testa chattens potential i ”experiment 2”, var kanske inte så lyckat.  Detta med 

tanke på resultatet från Holstebro och Nørresunds gymnasieskolor i Danmark. Resultatet från 

deras undersökning visar att eleverna med de största svårigheterna i matematik, även hade en 

mycket negativ attityd till datorn. (Blomhøj, 2001). I undersökningen framgår det att datorn 

var mera ett hinder för dessa elever (ibid). 
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4.5 Genomförande  

 

Urval  
Metoden som användes för att plocka ut den klass som skulle vara med i undersökningen 

kännetecknas av ett icke-sannolikhetsurval, vilket är ett samlingsbegrepp för alla 

undersökningar som inte bygger på ett sannolikhetsurval (Bryman, 2001). Jag genomförde ett 

bekvämlighetsurval, när jag skulle bestämma vilken klass som skulle medverka i min 

undersökning.  

 

Omgivningen/miljön där experimenten genomfördes  
Experimentet utspelar sig i en vanlig lärosal (sal 104) och en fysiksal (sal 105), med en dörr 

som förbinder de båda klassrummen. Under själva experimentet var borden ordnade i grupper 

av fyra i form av en fyrkant i sal 104. Borden i sal 105 var i ordnade i rader och satt fast i 

golvet (med mittgång). Det fanns tillgång till vatten i sal 105 men inte sal 104. Under själva 

experimentet fanns jag som forskare närvarande och elevernas ordinarie lärare och vi kunde 

röra oss fritt från sal till sal. En allmän genomgång över vad som skulle göras, gjordes alltid 

på tavlan av mig i sal 104. Stämningen under båda experimenten kan sammanfattas som lugn.   

     

Gruppindelning med avseende på testresultat  
Varje grupp från början blev tilldelad en speciell plats i rummet, detta för att underlätta mitt 

efterarbete när jag sedan ska titta på filmerna. En annan orsak var att vissa elever inte fick bli 

filmade. 

 

Ett mål med varje grupp var att 3-4 elever skulle vara blandade i olika kunskapsnivåer, för att 

stimulera diskussionen i gruppen (Runesson, 1995). Indelningen gjordes utifrån test av 

elevernas förkunskaper, där eleverna skulle lösa följande matematikuppgift: 

 

Test 1: Integrera följande funktion 2/1)( ttf  

 

Elevernas närvaro var 82 % när testet genomförds på en ordinarie lektion. Av de närvarande 

var det 70 % av eleverna som klarade testet.  På samma lapp fick även eleverna uppge vilket 

slutbetyg, som de trodde att de skulle få i kursen. Gruppindelningen gjordes sedan efter: 

 

 minst tre till fyra medlemmar  

 betygsnivå inom gruppen från G till MVG  

 minst en elev i gruppen kunde lösa uppgiften i test 1  

 

Arbetet med gruppindelningen försvårades genom att vissa elever inte lämnade in lappen om 

tillåtelse för filmning. Detta resulterade i att jag fick arbeta med två gruppindelningar, elever 

som fick filmas och de som inte fick filmas.  Slutresultatet blev att två grupper i varje sal 

kunde filmas, varvid den grupp som var närmast kameran blev undersökningens fokusgrupp. 

Grupperna som var närmast kameran fick namnen ”grupp A i sal 104” och ”grupp A i sal 

105”.    
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Genomförande av ”experiment 1” och ”experiment 2”  
Vid genomförande av kvalitativa undersökningar är det inte lika lätt att återskapa situationer 

och omständigheter där själva undersökningen genomfördes. Därför vill jag härmed ge en 

tydlig bild av rummen där experimenten genomfördes och tydligöra kontexten.   

 

”Experiment 1”: 

I första experimentet användes endast en dator, som grupperna A och B i sal 104 kunde 

använda. Datorn var uppkopplad till hemsidan ”TodaysMeet”. Eleverna kunde när som helst 

sätta sig vid datorn och skriva en fråga. Vad eleverna skrev på datorn kunde alla i rummet se 

på en duk via en projektor, som var kopplad till datorn. Genom detta upplägg blev det väldigt 

markerande vem och hur eleverna använde datorn vilket var syftet, att de skulle känna sig 

övervakade. Allt filmades och spelades in via en videokamera, som stod längst bak i rummet. 

Den var medvetet riktad ifrån grupp D och C, då båda dessa grupper inte fick vara med på 

film, se bilden 4:9. Vatten till experimentet hämtades i sal 105. Experimentet genomfördes i 

halvklass. Den andra halvan av klassen fanns i sal 105, där grupp A utgjorde en 

referensgrupp för hur mycket en ”normal” grupp diskutera utan dator.   

 

    
Figur 4:9: Visar uppställningen alla saker i sal 104 Figur 4:10: Visar uppställningen alla saker i sal 105 
 

”Experiment 2”: 

I det andra experimentet fick alla grupper som inte blev filmade första gången tillgång till en 

egen bärbar dator. Genom att koppla ihop alla datorer via ”TodaysMeet”, kunde nu alla dessa 

grupper kommunicera med varandra. Grupperna A och B, fick nu istället samarbeta med 

varandra via tavlan i respektive sal. Kameran i sal 105 flyttades till position 2, se bilden 4:10. 

Detta för att elever som inte fick vara med i bild skulle ha möjlighet att röra sig fritt mellan 

de båda salarna. Grupperna A och B blev nu referensgrupp till hur en ”normal” grupp 

fungerar, med avseende på gruppdynamik och kommunikation utan dator. Alla grupperna 

kunde se vad eleverna i grupp A och B skrev på tavlan. Denna uppställning blev en mera 

verklighetsbaserad situation. Eleverna med egna datorer blev inte övervakade av en kamera 

som kunde spela in allt de gjorde. Läraren kunde inte nu till 100 % se vad alla eleverna 

gjorde på sina datorer.  

 

I båda dessa experiment ovan, kan eleverna hålla på med två olika aktiviteter fysiska och 

kommunikativa elevaktiviteter. Dessa aktiviteter har definierats sedan tidigare, se sidan 15.  
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4.6 Validitet, generaliserbarhet, reliabilitet  

För att öka validiteten i denna undersökning har insamlingen av data genomförts med olika 

strategier, dels genom film (strukturerade observationer), samt enkäter och intervjuer. Detta 

har skapat olika infallsvinklar för att lättare kunna besvara problemformuleringen i relation 

till syftet med denna undersökning. Det fanns även en vilja att stärka den interna validiteten 

genom att vara medveten om de olika strategiernas risker. Eftersom denna undersökning inte 

baseras på ett slumpmässigt urval utan ett bekvämlighetsurval, blir det omöjligt att 

generalisera resultatet (extern validitet). Det är heller inte denna uppsats mål att försöka göra. 

Detta är en kvalitativ undersökning och inte en kvantitativ undersökning. 

 
… kvantitativ forskare vill att deras data ska kunna generaliseras till en relevant population, strävar 

den kvalitativa forskaren efter en förståelse av beteende, värderingar och åsikter i termer av den 

kontext i vilket undersökningen genomförs (Bryman, 2001, s. 273).  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka undersökningens validitet är att elevernas lektioner 

blev något utöver det vanliga och därmed annorlunda.  

 

Det finns två faktorer som påverkar denna undersöknings reliabilitet (tillförlitlighet). För det 

första är jag själv med och påverkar undersökningen tillsammans med den undervisande 

läraren. Om eleverna haft en annan lärare eller att jag inte hade deltagit, är det tänkbart att 

resultatet hade blivit annorlunda. För det andra är detta en kvalitativ undersökning, vilket i 

sin tur gör det svårt att prata om reliabilitet. Ta intervjuer som ett exempel, hur stor är 

sannolikheten att personen svarar på samma sätt som dagen före? ”Reliabilitet” som begrepp 

används mera i kvantitativa undersökningar.  

4.7 Etiska principer  

I min undersökning har jag följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 

 

 Informationskrav  

 Samtyckeskrav 

 Konfidentialitetskrav 

 Nyttjandekrav 

 

Detta innebär att jag har informerat eleverna om studiens syfte. Jag har skickat hem en lapp 

till målsman för icke myndiga elever och begärt underskrift för samtycke för att få filma 

eleven. Eleverna har muntligen och föräldrar via informationslappen, blivit informerade att 

uppgifterna endast kommer att nyttjas för forskningsändamål och att filmerna ej kommer att 

bli publicerade.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag avidentifierat både skolan och eleverna i denna 

uppsats, varken skolan eller eleverna nämns vid namn. Därmed anser jag att min uppsats 

uppfyller och följer de fyra forskningsetiska principerna. 
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5. Resultatredovisning  
I detta kapitel kommer resultat ifrån ”experiment 1” och ”experiment 2” att redovisas och 

kommenteras utifrån uppsatsens syfte. Alla utvalda citat är direktcitat från eleverna själva.  

5.1 Resultat från filmerna i ”experiment 1” 

Ur tabellen nedan, framgår det hur mycket av lektionen som grupperna A i sal 104 och 105 

använde till att diskutera och chatta med varandra. Vi jämför nu dag 1 med dag 2 och ser om 

vi kan ser en ökning av aktivitetstalet och ställer detta i relation till hur mycket chatten 

användes. I sal 105 fanns ingen dator och används som en referens till en ”normal” lektion.  

 

 
Figur 5:1: Resultatet från ”experiment 1”, där chatten/datorn användes i sal 104 men inte i sal 105. 

 

Analys: Det framgår tydligt att aktivitetstalet ökade med ca 25 procentenheter jämfört med 

dag 1 i sal 104. Men eftersom chatten inte användes alls under dag 2, kan vi inte påstå att det 

var chatten som orsakade denna positiva inverkan på diskussionen. I sal 105 ökade 

aktivitetstalet med 7 procentenheter, vilket blir riktvärdet på ”normal” lektion. Vad ökning av 

aktivitetstalet i sal 104 beror på framgår inte, vilket tyder på att en variabel saknas!  
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5.2 Resultat från användningen av ”TodaysMeet” i ”experiment 1”  

Under hela ”experiment 1” i sal 104, gjordes det totalt sju inlägg i chatten, men alla inläggen 

var relevanta, t.ex. ”Vad är h nedsänkt 0 för något?” Alla inläggen gjordes under dag 1 utom 

tre stycken som skrevs under helgen. En elev ställde en fråga på en söndag. ”Vad har ni fått 

för konstant? alltså C.” Vilket jag svarade på och fick använda två inlägg! Jag upplevde att 

max 140 tecken var en störande faktor. Att jag var inloggad i chatten på lektion och att 

eleverna fick skriva i samma chattfönster (en dator) var det ingen som tyckte var något 

konstigt. Det var ingen som använde chatten under fredagen (dag 2). När någon elev gick 

fram och skulle skriva i chatten, stannade hela verksamheten av i klassen och alla ville läsa 

vad eleven skrev under tystnad. När jag sedan i efterhand tittade på filmerna fick jag se att 

samma elev som inte ville chatta i grupp B i sal 104, hade satt sig vid datorn och surfat in på 

en sida som var en grafritande miniräknare och satt där i 6 minuter. Detta hände under dag 2. 

Eleven återställde sidan som den var tidigare, dvs. datorn användes som ett redskap.  

 

 
Figur 5:2: Visar hur eleverna texta/skriver matematiskt symbolspråk i chatten under ”experiment 1” 

 

Analys: Utifrån ett lärarperspektiv finns det en positiv pedagogisk potential att använda 

chatten på detta sätt. Chatten hade förmågan att skapa tystnad och fokus på en viss fråga. 

Eftersom alla kunde se vad som skrevs i chatten var eleven övervakad. Min slutsats är att 

detta var orsaken till att eleven inte höll på med annat på datorn. Detta gällde även när läraren 

inte var i salen. Chatten användes även efter lektionen, vilket tyder på att det fanns ett behov 

att ställa frågor efter lektionen via chatten. Datorn användes även som en grafisk miniräknare 

under lektion, dvs. här visar eleven att går att använda datorn som ett redskap.  

 

Chatten fick en bra start dag 1, tills grupp B i samma sal, bestämde sig redan från början att 

inte använda chatten. Effekterna av detta ser vi under dag 2, när chatten inte användes alls, 

dvs. chatta blev meningslöst! Jag frågade grupp A efter helgen hur det kommer sig att de inte 

chattade under dag 2. Svaret blev att grupp B hade bestämt sig att inte använda chatten alls 

under lektionen eller efter lektionen. Jag bestämde mig för att intervjua denna grupp innan 

”experiment 2” och grupp A från salen 105, där ingen dator fanns.  

5.3 Resultat från intervjuerna efter ”experiment 1” 

Efter ”experiment 1” intervjuades två grupper, grupp B i sal 104 och grupp A i sal 105.  

Under själva intervjun diskuterades följande sju frågor, som jag förberett före intervjun: 
 Brukar ni använda dator på matematiklektionerna? 

 Vad var er första tanke när ni fick höra vad ni skulle göra under lektionen? 

 Läste ni igenom instruktionen innan ni satte igång? 

 Om ni frågar en annan grupp vad de har gjort, räknas detta som fusk? 

 Varför tog ni inte de andra grupperna till er hjälp att lösa uppgiften? 

 Vad tycker ni om ”TodaysMeet”? 

 Arbetade ni med uppgiften från onsdagen till fredagen? 
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Utifrån intervjun med dessa två grupper kan vi konstatera följande med avseende på:  

 

1) Användandet av datorer på matematiklektionerna. 
 Vi har ingen användning av den direkt alltså, vi sitter bara och jobbar i boken. 

 Datorn är ju inte som miniräknaren och det är ju den man använder sig av. 

 

Analys: Datorn används vanligtvis inte på matematiklektionerna. Eleverna ser inte heller vad 

nyttan skulle vara med att ha en dator på en matematiklektion, när de har en minräknare. 

 

2) Vad eleverna tror skulle hända om de fick tillgång till en dator på lektionen. 
 Du kan tänka också att det inte är många som engagerar sig på lektionen, om man skulle sitta med en 

dator. Om man skulle sitta med en dator, så skulle man sitta med något helt annat t.ex. surfa på nätet. 

 Det är lättare att förklara i verkligheten än om man sitter och skriver. 

 

Analys: Eleverna trodde att det skulle gå långsammare att ställa frågor via datorn och att risken 

att man skulle frestas att hålla på med annat skulle öka. Eleverna upplever att det är enklare att 

förklara muntligt än att skiva.   

 

3) Hur eleverna brukar använda datorn i samband med matematik. 
 Alltså jag brukar söka på internet före prov och så här. Det finns ofta rapporter och olika såna här 

arbeten från Chalmers och KTH och då sitter de och förklarar ingående om de olika kapitlen till 

exempel. 

 När jag ser på stjärnuppgifter brukar jag gå in på forum och fråga, om jag inte lyckas lösa det hemma. 

 

Analys: Eleverna använder datorn i matematik när de arbetar hemma men inte i skolan. 

Hemma används datorn i matematik för att hitta svar och lösningar på matematikuppgifter.  

 

Detta blev en fråga till slutintervjun. (Fråga 3: Brukar ni söka information på internet för att 

kunna lösa er matematikuppgift?) 

 

4) Hur eleverna upplevde att arbeta i grupp med en laborativ uppgift. 
 Det kändes annorlunda att få en sån där… få en uppgift så på mattegruppen. 

 Jag tänkte så här, å nej vad är det här, vad värdelöst jag orkar inte göra det här 

 /…/  Det finns ju redan i boken såna här exempel. 

 Få det överstökat och gå vidare. 

 

Analys: Eleverna var inte vana vid detta arbetssätt att arbeta i grupp och lösa en gemensam 

uppgift på en matematiklektion. Eleverna upplevde uppgiften som jobbig och annorlunda. 

 

5) Vad orsaken var att grupp B i sal 104 inte ville använda chatten ”TodaysMeet”. 
 Jag tycker den inte var bra för den var irrelevant /…/ Det där var, vi håller på med MaD och detta har 

inget med MaD att göra. 

 Jag misstycker om idén, för att då man frågar om hjälp så ser läraren vem som har frågat och då kanske 

läraren får ett annat intryck om eleven. De klarar sig inte själva då förtjänar de inte ett högre betyg. Det 

skulle vara bättre om man frågade hjälp lite mera diskret. /…/ Kommer det här att betygsättas? 

 

Analys: En elev i gruppen ville inte använda chatten p.g.a. att han inte ville visa sin 

okunnighet inför läraren och därmed att riskera ett lägre betyg. Den andra eleven (fick högsta 

betyg i klassen), tyckte att chatten var irrelevant. Denna elev var en typisk representant för 

den lösningsorienterade gruppen av elever enligt Blomhøjs (2001) definition.  
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5.4 Resultat från användningen av ”TodaysMeet” i ”experiment 2”  

Lektionerna i ”experiment 2” blev väldigt annorlunda. Jag upplevde att aktiviteten bland 

eleverna som hade datorer blev större. Dessa grupper hade möjligheten att följa med vad 

grupperna A och B gjorde framför tavlan i respektive sal. Jag upplevde att det blev flera 

frågor under ”experiment 2” jämfört med ”experiment 1”. Men frågorna ställdes inte via 

chatten, utan gjordes muntligt av eleverna. Kommunikationen i själva chatten blev i princip 

”ingen kommunikation alls”. Med ”ingen kommunikation” menar jag att eleverna inte skrev 

något i chatten som berörde själva laborationen. Elevernas kommunikation var av t.ex. ”vad 

ska vi göra på idrotten imorgon?”, ”de går inte att skriva upp allting”, ”orkar inte skriva upp 

allt på datorn”, ”badgrupp köttbulle”, ”det skrivs inte så mycket i chatten...”, ”den är helt 

onödiggrupp köttbulle”. Det var ingen av de grupper som fick använda dator som kunde 

lämna in något resultat. Däremot lämnade 3 av 4 grupper som använde tavlan, in ett som ett 

resultat. Sista gruppen som inte lämnade in något resultat, uppfattade uppgiften i ”experiment 

2”, att de nu var en ny grupp och lämnade därmed in sin uppgift tillsammans.    

 

Analys: Eleverna gillade inte att skriva i chatten. De upplevde att det var jobbigt att skriva i 

chatten och att den var onödig. Exakt vad som är det jobbiga framgår inte. Därför blev detta 

en fråga som ställdes senare i slutintervjun. (Fråga1: Vad tror ni att det beror på att det var så 

få som använde ”TodaysMeet”?) 

  

Utifrån en observatör och lärarperspektiv, upplevdes diskussionen med grupperna som 

använde tavlan mera givande. Grupperna som fick använda sina datorer utan övervakning, 

satt mera och väntande på att lösningen skulle komma på tavlan. Dessa grupper förlorade 

fokus på uppgiften, vilket jag tror beror på att de gjorde annat. Denna slutsats får stöd av att 

ingen av dessa grupper kunde lämna in något resultat. En mera allmän utvärdering vad 

eleverna tyckte om själva uppgiften gjordes sedan, efter ”experiment 2”. 

5.5 Resultat från allmän utvärderingen efter ”experiment 2” 

Efter att ha genomfört både ”experiment 1” och ”experiment 2”, genomfördes en allmän 

utvärdering i form av en enkätundersökning. Elevernas allmänna kommentarer hur de 

upplevde att skapa modeller och när datorn ska användas eller inte användas var av typen: 

 

1) Vad upplevde eleverna som positivt med skapa matematiska modeller:  
 Jag lärde mig mycket nytt. 

 Träna på att integrera var lärorikt. 

 Man fick räkna ut saker som var relaterade med verkligheten, en riktig uppgift. 

 Jag fick lära mig att lösa integralekvationer som jag tidigare aldrig har gjort. 

 Projektet var lärorikt. Det fick mig att tänka lite utanför gränserna. 

 

Analys: Det fanns elever som tyckte att det var givande att skapa egna matematiska 

modeller. (Inga av dessa elever som svarade hade IG som slutbetyg i kursen.) 

 

2) Vad upplevde eleverna som negativt med att skapa matematiska modeller:  
 I matematik lär man sig först och gör sen. 

 Kändes inte så meningsfullt då jag inte förstod så mycket. 

 I matematik ska man räkna och inte bygga modeller. 

 Hela labben var onödig, jag skulle vilja ha jobbat med matteboken.  

 

Analys: Här hittar vi elever som inte kopplar ihop nyttan med att kunna tillämpa sina 

kunskaper i matematik. (75 % av svaren kommer från elever som hade IG i slutbetyg.)  
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Konstruktiv kritik:  
 Det kändes inte som att det gav oss elever någonting. Vi har precis börjat med integraler osv. Det skulle 

kanske varit bättre om detta gjordes lite senare i kursen. Detta kom dessutom före nationella proven, 

vilket inte är så bra för vår del. Vi prioriterar tyvärr inte denna laboration före provet. 

 

Analys: Denna elev var en mycket duktig elev, som arbetade flitigt under lektionerna. Det blev 

nu uppenbart att dessa laborationer/experiment hade konkurrerat med elevernas övriga tid att 

studera inför det nationella provet i matematik. Detta är ingen försumbar effekt och har troligtvis 

påverkat elevernas prestation negativt under dessa experiment, dvs. fler grupper hade kanske 

lämnat in ett resultat om det inte hade varit för det nationella provet. 

 

3) När tycker eleverna att det passar att använda datorn i matematikundervisning? 
 När man arbetar i Excel, typ räknar ut räntor och sådant, lite längre uppgifter”  

 När man behöver hjälp utanför skolan, fast ingen finns till hands, så kan man till exempel söka svar på 

forum. Även inför prov så kan man titta på lite arbeten osv.  

 Om man behöver hjälp med något, men jag tror inte att det skulle fungera under en lektion. Alltför 

många skulle t.ex. spela spel och betygen skulle bli ännu sämre för dessa personer. Det finns inte 

alltför många personer som tar ansvar, utan de skiter i det istället. Det skulle fungera bättre hemma. 

Den som tar tag i det hemma, vill verkligen lära sig. 

 

Analys: Det var ingen som nämnde chatten i sitt förslag vid användandet av datorn i 

matematikundervisningen. En elev kopplade ihop datorn med Excel. Sedan var det någon elev 

som kopplar ihop datorn med spel på lektionerna. Eftersom datorn används i undervisningen i 

många andra ämnen, vore det intressant att få veta hur elever upplever dessa lektioner, med 

tanke på spel och att göra annat. Detta blev en fråga till slutintervjun. (Fråga 4: Har ni använt 

datorn i något annat ämne förutom att bara söka information?) 

   

4) När tycker eleverna det inte passar att använda datorn i matematikundervisning? 
 När man känner sig Facebook-sugen. 

 Vid vanlig räkning i boken, proven görs ofta efter boken och därför är det olämpligt om det är utlärning 

inför ett prov, om man ska ha en inlämningsuppgift istället är datorn lämplig. 

 Om man använder datorn är det lätt att man gör annat än att studera, om man stöter på ett problem 

finns risken att man sätter sig och spelar istället för att lösa problemet. 

  

Analys: Här märks det om vi läser mellan raderna att vissa elever erkänner att de skulle ha 

svårt att inte göra annat på lektionen om de fick använda en dator. Här kommer det även fram 

att proven görs efter boken varför boken är viktigast! Förslaget, som en elev tidigare redan 

varit inne på, nämligen inlämningsuppgifter, dvs. inte göra övningar på dator på lektionen.  

 

För att ta reda på hur många av eleverna som tror att de skulle hålla på med annat om de hade 

tillgång till en dator på matematiklektionerna, blev detta en fråga till slutintervjun. (Fråga 2: 

Tror ni att elever klarar att använda datorn till matematik och inte hålla på med annat?) 
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5.6 Resultat från slutintervjun med alla grupperna 

Detta är en sammanfattning av resultatet av slutintervjun av alla sju grupperna.  

 

Fråga 1: Att inte eleverna tyckte om att använda ”TodaysMeet” blev ganska uppenbart under 

”experiment 2”, när man tittar på vad eleverna skrev i chatten, dvs. inget relevant som 

berörde själva lektionen i matematik. Den intressanta frågan är vad det beror på att det var så 

få som ville använda den sociala chatten för att kommunicera matematik? Här följer några av 

elevernas kommentarer som berör denna fråga:  
 Jag tror att man fått snacka mera på typ MSN med kompisar och eftersom det är ett program som man 

vet och där har man de man vill prata med liksom, istället för att gå in där för där vet man inte vem man 

pratar med, det kan ju vara vem som helst. 

 Jag tror inte att det var många som satt enskilt hemma, nu är det grupparbete då sitter man hellre i 

skolan och gör det i grupp efter skolan, än att alla åker hem och sen ska vi samarbeta. 

 Att det blev så kladdigt.  

 Det kan vara allt ifrån att man inte orkar skriva in formler i en sån där typ av skrivfält och alla ville inte 

delge sin information liksom, det är kul att ha allt före alla andra. 

 Men egentligen är man ju van och göra det vanliga sättet, man pratar ju ihop sig och använder inte 

datorn. 

 Jag tycker nästan det blir svårare att förklara med datorn. 

 Man måste nästan visa när personen sitter bredvid en annars är det jättesvårt för den andra att förstå. 

 

Analys: En sak som framkommer är att chatten ”TodaysMeet” inte är personlig och detta 

verkar vara något som eleverna upplever som viktigt. Att arbeta hemma var inget av intresse 

för eleverna om det är grupparbete, p.g.a. att detta vanligtvis görs i skolan. Att skriva i 

chatten upplevde eleverna mest bara vara krångligt och gör det svårare att förstå.  

 

 

Fråga 2: På frågan om eleverna tror att de skulle klara av att använda datorn till matematik 

och inte hålla på med annat svarar eleverna med följande kommentarer:   
 … men skulle man sitta på en vanlig lektion, så skulle det väl bli mer liv liksom ofta att man satt på 

andra sidor och sånt.  

 Det beror på det är väl olika. De flesta skulle jag vilja säga, alltså de skulle nog räkna lite matematik 

men ägna mestadels av tiden att surfa på. /…/ internet, Facebook, skulle spela flach-ball. 

 För vissa skulle det kunna funka jättebra, men för de flesta skulle det sakta ner arbetet. På läxor skulle 

det nog funka bättre då måste man ha det gjort och då får man göra det hemma när man vill så här, som 

om du ska arbeta med dator bör det vara en läxa. 

 Matematik är inte direkt datoranpassat alltså tvärt om, datorn är inte matematikanpassad. Det är lättare 

att skriva på papper. 

 Mycket skönare att skriva på papper. 

 Ja det tror jag/…/ det beror på dagsformen också nästan. Sitter man och har ont i huvudet tror jag att 

det flesta inte vill sitta med matematik. 

 Nej inte en chans, nej det går bara inte. 

 Ja vissa gör det men största delen gör det inte. 

 Vissa till en viss del/…/Jag tror det vore lite annorlunda men jag tror att det skulle kunna gå. 

 

Analys: Vissa elever tror att det kommer att bli svårt att inte hålla på med annat. Andra 

elever tror att det skulle gå bättre att använda datorn efter lektionen i form av läxor. Det är 

nästan som att de känner på sig att det skulle gå sämre på matematiklektionerna om de skulle 

använda en dator. Sedan fanns det elever som tyckte tvärt om. De skulle klara att använda en 

dator, men inte att andra skulle göra det. Eleverna upplever även en nackdel med att använda 

”TodaysMeet”. ”Matematik är inte direkt datoranpassat alltså tvärt om, datorn är inte 

matematikanpassad. Det är lättare att skriva på papper.” Eleverna tyckte det var enklare att 

använda papper och penna när man ville förklara något istället för att skriva i chatten.         
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Fråga 3: Eleverna brukar inte få använda dator på matematiklektionerna. Frågan till eleverna 

blev istället om de använder dator för att söka information via internet för att lösa sin uppgift. 

Elevernas besvarade frågan på följande sätt:  
 Får man en såhär superuppgift går man in på Flashback å matte, jag behöver hjälp med det här så finns 

det någon som löser det och så får man fullständiga lösningar och allt.  

På en följdfråga: Tycker ni att det är rätt eller fel att lösa sina problem på detta sätt?  
 Alltså man kan ju inte bara lösa den så, man måste ju kunna förstå den också. 

 Jag försöker inför prov räkna så mycket man klarar av och om det är något man inte förstår och det är 

dagen före ett prov, så att man inte kan fråga någon lärare, då är det skönt att få upp det, så att någon 

annan kan hjälpa en. 

 Om det är läxa och jag inte förstår brukar jag googla på liknande uppgifter.  

 Inte ofta, men är det någonting som man inte förstår hemma, då brukar man gå ut på Pluggakuten… 

Matteguiden finns ju också, de brukar jag använda mig av. 

 

Analys: Eleverna använder datorn i matematik när de vill hitta svaren på sina matematikproblem, 

De är medvetna om att bara skriva av en uppgift inte lär dem så mycket matematik. De använder 

sig även av olika forum på internet där de direkt kan skriva sina fråga och få svar. (Det verkar som 

om det finns ett behov att utveckla elevernas stöd i matematik efter skolan och inte i skolan med 

datorns hjälp. Någon typ av forum eller hemsida som eleverna själva nämner i citaten ovan.) 

 

Fråga 4: Som lärare har jag fått uppfattningen att eleverna använder sina bärbara datorer i alla 

ämnen utom just matematik. För att få reda på om jag har rätt eller fel, ställde jag frågan om 

datorn används i något annat ämne förutom att bara söka information. På denna fråga svarade 

eleverna:  
 Nästan alla våra ämnen är datorer. 

 Vi skriver alltid rapporter. 

 Ja precis och skriver alltid uppgifter och sen på vissa kanske de vill ha individuella val och då skriver 

man också för då, man lämnar ju inte in något för hand längre det tar för lång tid och folk ser inte vad 

det står osv.  

 Ja den är ju bra den är lätt att skriva med, lätt att hantera liksom, istället för att springa omkring med 

massa papper/… / Den är bra till allt liksom. 

På följdfråga: Ni använder den mest som skrivmaskin alltså och skriver saker? 
 ”Skriv och spelmaskin typ.” 

 

Analys: Min uppfattning att eleverna använder sina datorer i många olika ämnen är korrekt 

uppfattad. Att eleverna sitter och spelar ibland på lektionstid verkar också förekomma. 

 

Med tanke på sista kommentaren ovan, vill jag använda mig av en helt annan källa av information, 

som berör denna uppsats. Jag genomförde under samma tidpunkt en utvärdering i konstruktion A. 

I denna kurs undervisar jag samma elever. I utvärdering på frågan: ”vad tycker du allmänt om 

grupparbete?” svarade eleven med följande kommentar: 

 
Jag tycker att det var en väldigt bra idé eftersom att man lär sig mycket genom andra och att diskutera. Jag själv 

lär mig bättre och fortare genom att förklara för andra. Detta kan dock vara lite jobbigt ibland när jag känner att 

personen som vill ha hjälp, inte koncentrerar sig hela tiden utan sitter helt plötsligt och spelar spel på datorn. Vårt 

grupparbete fungerade inte så jättebra. De andra satt oftast och spelade dataspel, och arbetade inte med uppgiften. 

Därför hade inte jag så många att diskutera med eftersom de inte förstod så mycket p.g.a. att deras tid gick till 

annat. Jag vill ha klart arbetet så fort som möjligt, vissa andra gör det i sista minuten. Synd tycker jag eftersom att 

jag själv fick göra det mesta arbetet! 

 

Analys: Att eleverna kan sitta och göra annat utan att läraren märker detta är jag numera 

själv ett bevis på, med tanke på att det var på min lektion! Den elev som skrev detta var 

samma elev som gav den konstruktiva kritiken i utvärderingen efter ”experiment 2”.  
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5.7 Resultat från sista enkätundersökningen ”Opinions”-skalan 

Efter att ha intervjuat alla grupperna kunde jag bilda mig en egen uppfattning om vad 

eleverna tycker om ”TodaysMeet”, som ett verktyg att kommunicera matematik och vad som 

skulle hända om elever fick tillgång till dator på matematiklektionerna, dvs. slutintervjun gav 

upphov till en mängd olika frågor som jag nu ville veta om det bara var enskilda gruppen 

eller om det vara flera grupper som tyckte samma sak. Detta gav upphov till åtta frågor (nio 

med en kontrollfråga, dvs. 5 och 8). Alla dessa frågor omvandlades till påståenden enligt en 

Likertskala, se bilaga 1. Påståendena var följande: 

 
1) Jag skulle få mindre gjort om jag hade en dator på matematiklektionerna. 

2) Om jag hade en dator på matematiklektionen kan jag själv söka hjälp när jag kör fast. 

3) Det är lättare att förklara matematik med papper och penna, än att skriva matematik i chatten. 

4) Om jag bortser från lektioner som kräver datorer, skriver jag mest rapporter på datorn i skolan. 

5) På lektionerna där jag har tillgång till dator, brukar jag inte chatta med mina kompisar. 

6) Det är lättare på en matematiklektion att gå och fråga om hjälp, än att skriva i chatten. 

7) När det gäller uppgifter som kräver samarbete, gör jag detta i skolan och inte hemma. 

8) Det första jag gör när jag hamnar framför en dator på en lektion är att starta mitt chattprogram. 

9) Jag tror att chatten under en matematiklektion skulle innehålla allt utom just matematik.  

 

Resultatet redovisas grafiskt enligt en ”Opinions”-skala, vars syfte är att ge ett konkret svar 

på om eleverna var positiva eller negativa till att använda chatten på en matematiklektion.  
 

Tabell 1: Visar vad alla eleverna tycker om att använda chatten på matematiklektionen. 

 
 

Analys: Det framgår ur tabellen att flertalet av eleverna är negativt inställda till att använda 

chatten på matematiklektionen och dess förmåga att kommunicera matematik. De enda 

påståendena som ger upphov till ett avvikande mönster är 2 och 9. Flertalet av eleverna är 

övertygade om att de kunde använda datorn till att hitta hjälp när de kör fast. Vi ser även att 

det finns två grupper som tycker helt olika, om chatten kommer att innehålla relevant 

information som berör matematik.  

 

Ur ett lärarperspektiv är det positivt att eleverna själva kan hitta information via datorn när de 

kör fast. Att flertalet av eleverna är negativa till chatten kan helt enkelt förklaras med att 

chattprogrammet ”TodaysMeet” inte var ett lämpligt program för att kommunicera 

matematik, vilket tidigare resultat hur eleverna själva upplever programmet ger stöd för. 

Själva resultatet är därmed inte så förvånade, snarare en bekräftelse på tidigare indikationer.     
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Låt oss nu titta på vad eleverna som fick olika slutbetyg i kursen svarade. Det är viktigt att 

observera att det inte går att lägga ihop de enskilda normerade värdena i de olika 

kategorierna och hoppas på att få samma värde som vid resultatet för alla elever!  

 
Tabell 2: Visar vad IG-eleverna tycker om att använda chatten på matematiklektionen. 

 
 

Analys: Den samlade bilden är väldigt snarlik till utseendet vad vi fick som resultat från alla 

eleverna, men skiljer sig på några punkter. Dessa elever verkar mera negativa till att chatta 

matematik via datorn. En övervägande del av eleverna tycker att de skriver mest rapporter på 

datorn och att det är enklare att förklara med papper och penna än att skriva i chatten 

(påstående 3-4). Alla dessa elever utan undantag tyckte det var lättare att gå och fråga än att 

skriva i chatten (påstående 6). En övervägande del av dessa elever gör sina grupparbeten i 

skolan och inte hemma (påstående 7). 

 
Tabell 3: Visar vad G-eleverna tycker om att använda chatten på matematiklektionen. 

 
 

Analys: På samma sätt som IG-eleverna föredrar en övervägande del av dessa elever papper 

och penna (påstående 3-4). En övervägande del av dessa elever var även övertygade om att 

de kunde hitta information själva om de körde fast i matematik (påstående 2). Det var inga av 

dessa G-elever som ville gör sina grupparbeten hemma (påstående 7). Just denna grupp av 

alla var mest positiva till att chatten skulle innehålla mera relevant information som berörde 

ämnet matematik om de hade haft en dator på matematiklektionerna (påstående 9).     
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Tabell 4: Visar vad VG-MVG-eleverna tycker om att använda chatten på matematiklektionen. 

 
 

Analys: Dessa elever likväl som IG-eleverna var mera negativa till ”TodaysMeet”. Några 

tror att de kan söka hjälp via datorn själva, medans de finns de som tycker tvärt om 

(påstående 2). En del av eleverna brukar sitta och chatta med sina kompisar och andra gör det 

inte (påstående 5). Som alla andra grupper i undersökningen tycker en övervägande del av 

dessa elever, att det är lättare att fråga än att skriva i chatten (påstående 6). Dessa elever var 

jämförelsevis med andra kategorier, mest skeptiska till att chatten skulle innehålla relevant 

information (påstående 9).    
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6. Sammanfattande analys 

6.1 Hur kan chatten stimulera eleverna till att kommunicera 
matematik på lektionen? 

Jag vill påstå att chattens positiva pedagogiska potential ligger i dess förmåga att skapa 

uppmärksamhet, gemensamt fokus på en enskild fråga och bevarande av orden. Det visade 

sig i denna undersökning att chatten inte hade några problem när det gäller att få tyst på en 

halv klass. När en gemensam dator användes i ”experiment 1”. Fördelen med upplägget i 

första experimentet var att alla elever i salen kunde läsa och se vad som skrevs i chatten, dvs. 

inläggen blev personliga. Under första experimentet gjordes fyra inlägg under lektionen och 

alla hade samma effekt på eleverna tystnad. Chattens historik skapar även möjligheten till en 

länk mellan ord och tanke, orden förenar språket och tanken (Lindqvist, 1999). 

 

Enligt Malmer (2002) är det viktigt att elever med inlärningsvårigheter får tala matematik. 

När vi tänker på kommunikation tänker vi oftast på den delen i samtalet där vi talar. Det är 

lätt att glömma att tystnaden är en del av diskussionen. När eleven eller läraren pratar är det 

viktigt att de andra är tysta och lyssnar (Wistedt, 2001). Ibland får t.ex. läraren upprepa när 

någon inte lyssnat. Hur många gånger måste inte läraren säga samma sak p.g.a. att elever inte 

lyssnar och håller på med annat? Speciellt under lektioner som påminner mera om en 

fysiklektion, där alla elever håller på med att mäta, räkna, läsa, hämtar vatten och eleverna 

springer omkring överallt. Det är ett ordnat kaos! I denna situation är det inte lätt att ställa sin 

fråga och be om tystnad, varken som elev eller lärare. Detta hade chatten inga problem med, 

därmed fanns förutsättningarna för en givande diskussion i ”experiment 1”.  

 

En annan fördel med chatten är dess paradoxala effekt. Eleverna behöver inte chatta för att 

utnyttja chattens positiva egenskaper. Det räcker att eleven kan läsa frågan och reflektera 

över svaret. Vilket är till en fördel för alla elever som inte gillar att använda datorn/chatten. 

Eleverna som var mest negativa till chattprogrammet enligt resultatet ur denna undersökning, 

var elever som fick IG i slutbetyg. Dessa elever utan undantag, tyckte det var lättare att fråga 

än att skriva i chatten. Därmed finns det ingen anledning för dessa elever att använda en dator 

för att kunna följa med diskussionen. Genom att dessa elever ges möjligheten till att läsa vad 

som står i chatten via en projektor, försvinner den negativa sidan att eleverna själva måste 

använda en dator. Datorn upplevdes mera som ett hinder för dessa elever, vilket även var ett 

resultat som framgick ur danska undersökningen ”Den elektroniska skolan” (Blomhøj, 2001).  

 

Vad det gäller att få eleverna till att våga kommunicera sina lösningar med varandra är detta 

inte lätt. Det kan mycket väl vara så att vissa elever är rädda för att visa sin okunnighet inför 

läraren eller att en elev inte vill diskutera sin lösning p.g.a. att eleven inte ser nyttan med att 

göra detta. Vilket var fallet i första experimentet. Våga utrycka sina tankar och åsikter är en 

av förutsättningarna för ett pedagogiskt samtal enligt Wistedt (2001). Resultatet av denna 

undersökning visar att vikten av att våga eller vilja chatta matematik, beror på 

kommunikationsklimatet i klassen och gruppens sammansättning. Något som redan Runesson 

(1995) har konstaterat gäller i en klassrumssituation utan dator. Detta verkar gälla även när 

eleverna ska chatta. Eleven som inte ville diskutera sina lösningar, var en typisk representant 

för kategorin ”de lösningsinriktade” ur den danska undersökningen (Blomhøjs, 2001). Eleven 

tyckte att chatten var irrelevant. Denna kategori av elever ser datorn som ett verktyg för att 

kunna lösa flera tal (ibid). Denna bild förstärks ur denna undersökning. Eleven kunde inte se 

hur chatten skulle kunna bidra till ett bättre resultat i matematik.  
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Även om nu målet var att eleverna skulle chatta matematik fanns givetvis elevens val att göra 

annat på datorn. Om eleverna väljer att göra annat på datorn t.ex. surfa, försvinner fördelarna 

med chatten och blir istället en nackdel, ur ett lärarperspektiv. Detta är en situation som vi 

vill undvika och motverka. En iakttagelse vi kan göra utifrån denna undersökning är att när 

en gemensam dator används, höll eleverna inte på med annat. När eleverna sedan använde 

sina egna datorer, sysslade eleverna med annat. Dessa slutsatser kommer av att ingen av 

dessa grupper kunde lämna in något resultat. Det finns därmed en antydan till ett samband 

mellan elever som är övervakade eller inte övervakade, vad det gäller elevens val att göra 

annat. Detta kan även tolkas att eleverna behöver lära sig att samarbeta via sociala medier. 

 

Under ”experiment 2” valde eleverna att göra annat. Vilket kan beror på olika orsaker. Om vi 

tittar på vad eleverna skriver i chatten, kan vi tolka detta som att eleverna saknar förmågan att 

kommunicera via chatten. Detta konstaterade Amhag & Jakobsson (2008) i sin undersökning. 

Eftersom ingen av eleverna har använt chatten på detta sätt tidigare, är detta troligtvis en av 

de bakomliggande orsakerna. Eleverna behöver hjälp och stöd av läraren för att utveckla 

denna förmåga. En annan orsak till att elevernas kommunikation inte fungerade kan vara 

gruppens storlek. Från att bara varit 3-4 elever i varje grupp, kopplade ”TodaysMeet” ihop tre 

grupper till en enda stor grupp på ca 10 elever. Runesson (1995) har konstaterat att gruppens 

storlek och sammansättning har betydelse för kommunikationen, vilket i sin tur påverkar 

resultatet. Genom att eleverna fick chatta på sina egna datorer uppstår två problem samtidigt, 

dvs. gruppens storlek och kommunikationssvårigheter. Den tredje orsaken kan vara att 

eleverna inte var övervakade i detta experiment jämfört med första experimentet. Det är 

troligtvis en kombination av alla dessa problem, som orsakade att gruppdynamiken slutade att 

fungera i dessa grupper.  

 

Ur ett elevperspektiv kunde eleverna inte se nyttan eller mervärdet med att använda chatten 

på lektionen i denna undersökning. Eleverna tyckte att det viktigaste finns i boken, eftersom 

proven görs efter boken dvs. det som betygsätts är viktigt. Nyttan att använda chatten ur ett 

lärarperspektiv, är möjligheterna för läraren/eleven att ställa relevanta frågor som fångar 

elevernas fokus och uppmärksamhet. Detta ansåg även Blomhøj (2001) att datorn skulle 

kunna möjliggöra som ett primärt arbetsverktyg. Mervärdet av dator i matematik är att 

eleverna kan komma åt olika typer av material t.ex. en film om hur man löser en ekvation. Ur 

resultatet framgår det att detta inte var någon nyhet för några av eleverna. Hur många av 

eleverna som arbetar på detta sätt hemma framgår inte i denna undersökning.  

 

När vi ska utvärdera chattens pedagogiska potential får vi inte glömma bort att det tar tid att 

lära sig att chatta på ett meningsfullt sätt. Enligt Amhag & Jakobsson (2008) undersökning 

tog det eleverna ca nio månader att lära sig detta på egen hand. Vi måste även ge eleven en 

viss frihet i början enligt Blomhøj (2001). Chatten utvärderades under fyra lektioner. Detta är 

jämförelsevis en mycket kort tid och hur lång tid är ”en viss frihet i början” enligt Blomhøj 

(2001)? För att kunna göra en bedömning av chattens pedagogisk potential i matematik, är 

tiden ingen försumbar faktor. Därför kan rimligtvis inte några direkta slutsatser dras i denna 

undersökning. Slutsatserna kan inte förväntas bli annat än indikationer på ett samband.  
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6.2 Hur upplever eleverna ”TodaysMeet” som ett verktyg att 
diskutera matematik utifrån olika kritiska aspekter? 

När undersökning påbörjades fanns det bara tre variabler. Under själva undersökningen har 

ytterligare två variabler tillkommit, digital identitet och mervärde. Tillsammans utgör nu 

dessa fem variabler olika kritiska aspekter på elevernas upplevelse av ”TodaysMeet”.      

 

Om tanken var att införa chatt för att underlätta elevernas diskussion i matematik, 

misslyckades ”TodaysMeet” med detta. ”Matematik är inte direkt datoranpassat alltså tvärt 

om, datorn är inte matematikanpassad. Det är lättare att skriva på papper” (elev).  

 

Det eleverna upplevde som positivt med ”TodaysMeet”, var att de själva kunde hitta 

lösningar via datorn. Utöver detta såg eleverna inte nyttan eller något mervärde av att 

använda chatten/datorn under en matematiklektion. Tolkningen av elevernas upplevelse av 

”TodaysMeet” är att chattprogrammet var krångligt, onödigt och opersonligt. Eleverna tyckte 

det var enklare att fråga och förklara på papper, än att skriva i chatten. De elever som var 

mest negativa till att använda chatten var IG-elever. Vilket är samma resultat som framgick i 

den danska undersökningen enligt Blomhøj (2001).  

 

Utifrån aktivitetstalet från ”experiment 1”, kan vi se att det fanns ett behov att diskutera, men 

inte med hjälp av ”TodaysMeet”. I ”experiment 2” var det ingen som använde chatten för att 

skriva något relevant. Det som framgår i ur resultatet är att det finns tre orsaker till detta: 

 
 Det var krångligt att skriva i ”TodaysMeet”, dvs. det var lättare att fråga än att sitta och skriva i chatten. 

 Det var svårt att läsa och förstå vad som skrivs i ”TodaysMeet”. Lättare att förstå vad någon berättar.  

 Eleverna tyckte att ”TodaysMeet” var opersonligt. Eleverna visste inte vem de chattade med. 

 

Eleverna förstod inte nyttan av att chatta på en matematiklektion: 

 
 Eleverna tyckte att datorn frestade dem att hålla på med annat.  

 Eleverna använder datorn hemma för att hitta svar och lösningar på uppgifter. 

 Eleverna använder mest datorn till att skriva rapporter och spela på i skolan. 

 En elev tyckte att chatta var irrelevant och har inget med matematik att göra. 

 En elev var rädd att fråga i chatten och därmed visa sin okunnighet inför läraren.  

 En elev tyckte att datorn var onödig eftersom proven görs efter boken. 

 En elev såg inte behov att använda datorn när de redan har en miniräknare. 

 

Utifrån resultatet av undersökningen framgår det att eleverna var negativa till ”TodaysMeet”. 

Ett försök att identifiera orsakerna till elevernas negativa inställning, görs nu utifrån de olika 

kritiska aspekterna, som direkt eller indirekt påverkar elevernas inställning och upplevelse av 

”TodaysMeet”.  

 

Elevernas digitala identitet: Eleverna ville inte chatta med anonyma personer på internet. 

Vem som helst kunde logga in på ”TodaysMeet” med ett påhittat namn. Eleverna vill veta 

vem de chattade med. Om nu inte eleverna vill chatta med okända människor, hur ska vi då 

kunna föra ett pedagogiskt samtal via chatten? När en gemensam dator användes var detta 

inga problem, eftersom eleverna själva kunde se vem det var som satt vid datorn och skrev. 
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Gruppdynamikens betydelse: Eleverna upplevde att arbeta praktiskt/teoretiskt i grupper på 

en matematiklektion kändes konstigt. Enligt Runesson (1995) blir elever som bara använt 

boken och mött frågor som enbart är rätt eller fel, förvirrade av denna typ av uppgift. 

Eftersom gruppdynamiken är starkt kopplade till elevernas resultat (ibid), blir slutsatsen att 

gruppdynamiken fungerade i grupperna som inte använde datorn, till skillnad mot de grupper 

som kopplades ihop via ”TodaysMeet”, där fungerade inte gruppdynamiken.  

 

Betydelsen av användarvänlighet: Ett verktyg ska underlätta och inte försvåra eller göra det 

mera krångligt! Eleverna upplevde att ”TodaysMeet” inte var anpassat för att skriva 

matematik. Det blev krångligare att skriva, läsa och förstå i chatten. Göra saker som är 

krångligt undviks gärna om det finns ett enklare sätt, t.ex. att räcka upp handen. Speciellt om 

det krångliga tar tid från vad eleverna själva anser är viktigare, t.ex. saker som påverkar deras 

betyg. Det leder oss genast till behovet av att chatta, vilket inte är ett direkt problem med 

själva ”TodaysMeet” som ett verktyg. 

 

Behovet av att chatta: Eleverna upplevde inget behov av att chatta. Om det nu visar sig att 

det är lättare att räcka upp handen och fråga, varför ska eleven lägga tid på att chatta? Detta 

problem är starkt kopplat till användarvänligheten. När det blir jobbigt måste det finnas en 

orsak för eleverna att göra det jobbiga. Detta upplevde inte eleverna att det fanns. Varför 

chatta när det är enklare att prata? Vi kan inte uppfinna eller skapa ett behov, utan bara 

tillfredställa människors behov! Behov av att diskutera matematik fanns, men ”TodaysMeet” 

förenklade inte kommunikationen eller gav eleverna något mervärde.  

 

Chattens mervärde: Eleverna förstod inte nyttan med att chatta med varandra, vilket 

resulterade i att de inte chattar med varandra. De upplevde att det var jobbigare att skriva än 

att prata, varför eleverna inte ville chatta matematik. Här finns ett avbrott i den länk, som 

skulle föra samman chatten med elevernas diskussion i klassrummet. I princip ber vi eleverna 

att springa över ån för att hämta vatten! Min slutsats är om chatten inte tillför något 

”mervärde” för eleverna, spelar det ingen roll hur bra ”TodaysMeet” är på att kommunicera 

matematik. Om eleverna inte ser nyttan med att chatta, kommer istället eleverna fresta att 

hålla på med annat. När eleverna sedan märker att de inte upplever någon form av 

övervakning, ökar givetvis denna frestelse.  

 

Det som framgår i denna undersökning är att begreppet mervärde inte betyder samma sak för 

eleven som det gör för en lärare. Utifrån ett lärarperspektiv är nyttan med att chatta kopplad 

till diskussionen och mervärdet är t.ex. att kunna söka information via datorn. Min slutsats är 

att eleverna värdering av begreppen nytta och mervärde är motsatsen till läraren värdering. 

När läraren prata om nyttan med att chatta, ser eleverna istället detta som ett mervärde. 

Nyttan ur ett elevperspektiv är t.ex. att eleven själv kan hitta svar via datorn.  De lärarna 

uppfattar som ett mervärde blir istället nyttan ur ett elevperspektiv! 

 

Om vi ska tillföra chatten ett mervärde, vilket eleverna uppfattar som nyttan med att chatta, 

måste vi först veta vad eleverna tycker är viktigt. Eleverna nämner själva att boken är det 

centrala eftersom proven görs efter boken. Nationella provet är viktigt eftersom det påverkar 

betyget. Det som verkar betydelsefullt ur ett elevperspektiv är betyget. I denna undersökning 

påverkade inte chatten elevens betyg varken positivt eller negativt, därmed kunde inte se 

eleverna vad nyttan skulle vara att chatta med varandra. När undersökning bestämdes var det 

ingen som funderade på vad mervärdet/nyttan skulle vara att chatten ur ett elevperspektiv.  
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7. Slutdiskussion  
Detta kapitel kommer att handla om resultatet från analysen i kapitel 6. Jämfört med kapitel 

6, kommer detta kopplas samman med uppsatsens inledning.  

7.1 Var finns chattens pedagogiska potential i matematik?  

Vi kan konstatera att chatten hade en positiv pedagogisk potential att stödja 

kommunikationen i klassrummet, ur ett lärarperspektiv. Chatten hade förmågan att skapa 

tystnad och fokus på en enskild fråga, när en gemensam dator användes. Vilket är 

förutsättningarna för ett pedagogiskt samtal enligt Wistedt (2001). Om detta beror på att det 

var nytt sätt att chatta, dvs. att effekten kommer att avtar med tiden, framgår inte i denna 

undersökning. Svaret kräver en längre studie än bara fyra lektioner för att kunna besvaras!  

 

Vi vill gärna tro att eleverna som är uppväxta med dator är duktiga på att chatta och 

kommunicera med varandra. Om vi vill att eleverna ska kunna använda chattens potential i 

ett större perspektiv och inte bara till sociala samtal, måste vi först lära eleverna detta 

(Amhag & Jakobsson, 2008). Det som framgår i denna undersökning är att eleverna behöver 

hjälp med att lära sig samarbeta och kommunicera med varandra via sociala medier. Detta är 

inget som eleverna kan från början. På samma sätt som vi måste lära eleverna att samarbeta 

utan dator enligt (Runesson, 1995), måste vi lära eleverna att samarbeta via datorn. Detta är 

troligtvis ännu viktigare när eleverna kopplas samman via ett lokalt nätverk. I en helklass 

skulle en grupp på ca 30 elever skapas. Runesson (1995) har konstaterat att gruppens storlek 

och sammansättningar har betydelse på resultatet. Hur går det med eleverna som inte kan 

samarbeta och kommunicera med varandra i en större grupp? Troligtvis kommer datorn 

frestas dessa elever att hålla på med annat. Vilket resultatet ur denna undersökning antyder.  

 

Nästa steg i denna undersökning borde varit att dela ut en dator till varje elev på en 

matematiklektion och testa vad som händer när alla elever får möjligheten att göra annat. 

Historiskt sätt har detta redan testats i Norge 2007, där alla elever som gick på gymnasiet i 

Hordalands län fick en egen dator. Resultatet av detta försök kunde läsas i Bergens Tidning 

2008 den 10 april. Lärarna upplevde att när de kom in på lektionen var det som att komma in 

på ett internet café. Eleverna satt med Facebook och chattade på MSN, dvs. eleverna var inte 

mentalt närvarande (Mjør & Stenvaagnes, 2008). Elevernas privatliv hade därmed flutit ihop 

med undervisningen.  Det tog nästan ett år efter att datorerna hade införts, innan rektorerna 

insåg att alla lärarna (som var ca 400 hundra) måste få en utbildning i hur datorn ska 

användas. Detta stödjer Blomhøj (2001)  och Andersson (2009) påstående att datorn ökar 

kraven på läraren matematiska och didaktiska kompetens.  

 

Enligt min uppfattning är inte nästa steg att dela ut datorer till alla elever. Utan nästa steg 

borde först vara att öka kompetensen hos lärarna kring samarbete och kommunikation via 

sociala medier. Först därefter dela ut datorerna till eleverna och lära eleverna detta. Vilket 

leder till den andra frågan i denna uppsats och dess resultat. Vilka kritiska aspekter måste vi 

ta hänsyn till när vi vill inför ett chattprogram? I denna undersökning testades chattens 

möjligheter utan tanke på vilka negativa konsekvenser detta skulle kunna få på lektionen.  
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7.2 Var finns svårigheterna med att använda ”TodaysMeet”? 

Den andra frågan i denna uppsats gäller elevernas upplevelse av ”TodaysMeet”, som verktyg. 

Eleverna upplevde att ”TodaysMeet” var krångligt, onödigt och opersonligt. Eleverna tyckte 

det var enklare att fråga och förklara på papper, än att skriva i chatten. Speciellt bland de 

elever som fick IG i slutbetyg. Alla eleverna tyckte det var lättare att fråga än att skriva i 

”TodaysMeet”. Elever med svårigheter i matematik upplever datorn som något negativt. 

Detta var något som även den danska undersökningen ”Den elektroniska skolan” kom fram 

till (Blomhøj, 2001). Min slutsats får stöd utifrån resultat.  

 

Vad är det som påverkar elevernas inställning med att använda ”TodaysMeet”? Det som 

framgick i denna undersökning är att det finns fem kritiska aspekter, som direkt och indirekt 

påverkar elevernas inställning till ”TodaysMeet”. Dessa var användarvänlighet, behovet, 

digital identitet, gruppdynamik och chattens mervärde.  

 

En av de största svårigheterna med att använda ”TodaysMeet”, förutom att eleverna inte 

kunde samarbeta och kommunicera via sociala medier, var att chatten saknade ett mervärde 

för eleverna. Orsaken till detta är chatten testades i en klass där bokbunden undervisning 

råder alltså bok och prov är det centrala. Chatten hade varken någon positiv eller negativ 

inverkan på betyget. Detta visste eleverna därför förstod de inte nyttan med att chatta och 

tyckte det var onödigt att chatta. Mervärdet ur ett lärarperspektiv fanns i form av att eleverna 

t.ex. kan komma åt olika former av material som olika övningar och tester. Datorns 

användningsområde för att hitta lösningar och svar på internet var inget nyhet för eleverna. 

Detta gör eleverna redan när de sitter hemma. När val av undersökning bestämdes gjordes det 

utifrån ett lärarperspektiv. Det var ingen som hade frågat eleverna var mervärdet skulle vara 

att chatta på en matematiklektion, dvs. mervärdet för en elev betyder inte samma sak som för 

en lärare! I dagsläget ser jag ingen framtid att använda chatten i en bokbunden undervisning, 

men kanske i framtiden under andra förutsättningar. Just nu skulle datorn/chatten bara bli 

något som skulle fresta eleverna till att hålla på med annat. När denna undersökning 

genomfördes skapade eleverna matematiska modeller, dvs. alla eleverna hade ett gemensamt 

ämne att diskutera. När en fråga ställdes i chatten i det första experimentet, var eleverna på 

samma ställe och alla grupper var i behov av att veta svaret på fråga. Jag tror inte att chatten 

skulle få samma effekt på en vanlig bokbunden lektion, där eleverna är på olika ställen i 

matematikboken. 

 

Min slutsats är om chatten ska användas på ett meningsfullt sätt måste chatten få ett 

mervärde, ur ett elevperspektiv. Detta kommer troligtvis innebära att detta blir ytterligare 

något som läraren måste ta hänsyn vid planeringen av sina lektioner och vid betygsättningen. 

Vi kan därför inte påstå att datorn/chatten är ett neutralt verktyg. Datorn kommer på ett 

avgörande sätt förändra både form och innehåll i undervisningen (Blomhøj, 2001). Men att 

bortse från datorns möjligheter genom att hävda att datorn inte går att integrera i 

undervisningen, p.g.a. tidsbrist, kommer troligtvis inte blir lika lätt i framtiden. Inte nu med 

de nya kraven från skolverket inför Gy2011, där det står bokstavligen att digitala medier ska 

användas i undervisningen.    

 
”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” 

(Skolverket, Gy2011). 

 

Detta är något som Blomhøj (2001) konstaterade, att IT-verktyg i matematik borde vara en 

central del av allmänbildningen i matematik. 
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 7.3 Retoriska uttalanden om chattens mervärde  

Om chatten ska ha ett mervärde ur ett elevperspektiv, påstår jag att chatten måste kunna 

påverka elevernas betyg. Både som prov och en muntlig diskussion i klassrummet är 

betygsgrundande, måste även kommentarerna i chatten kunna räknas som ett likvärdigt 

underlag för betygsättning av elevernas kunskaper. Här kommer vi in på vad Blomhøj (2001) 

menar, men även Anderssons (2009) påstående om att datorn inte är ett neutralt verktyg! Det 

går inte att lägga till utan att ta bort något annat, t.ex. tar det tid för läraren att läsa och 

kommentera vad eleverna skriver i chatten. Om inte matematiklektionerna förändras, vad det 

gäller innehåll och upplägg, kommer läraren inte hitta någon extra tid till detta. I Edströms 

(2002) undersökning, löstes detta genom att minska den lärarledda tiden till ca 35-40 %, för 

att sedan använda denna tid till läsa och besvara elevernas kommentarer. Det blev ingen 

digital vinst i den meningen att lärarna fick lägga ner mindre tid på sin undervisning. Detta 

kan vi inte heller förvänta hos enligt Blomhøj (2001) och Andersson, (2009).  

 

Om vi vill att eleverna ska använda chatten anser jag att det måste bli ett krav att eleven 

kommenterar en annans elevs arbete, för att uppnå ett högre betyg. Den lösningsinriktade 

kategorin av elever ansåg att chatten var irrelevant. Detta tror jag beror på att de kopplar 

chatten till något som inte påverkar deras betyg. Det finns ingen orsak för dessa elever att 

besvara massa frågor i chatten, dvs. detta hjälper dem inte att hinna med att räkna flera tal. 

Om vi ska få dessa elever att stanna upp och reflektera över vad andra elever håller på med, 

måste vi ge dem en orsak till att göra detta. Skriva för skrivandets skull tror jag knappast 

räcker för att motivera eleverna till att chatta. Det räcker inte att tala om för eleven att genom 

att skriva matematik stödjer vi tankeprocessen (Lindqvist, 1999). Lika lite som att försöka 

tala om för eleverna att tala matematik ger ett fördjupat lärande (Malmer, 2002).    

 

Lägg märke till att jag här nämner chattens värde för högre betyg, dvs. inte för alla elever. 

Elever i kategorin ”den osäkra och defensiva” saknar förmågan att reflektera över sina egna 

resultat (Blomhøj, 2001). Dessa elever var även väldigt negativa till att använda datorn. 

Därför kan jag inte se fördelarna med att låta dessa elever chatta matematik, men att eleverna 

får möjlighet att ”läsa” matematik kan jag se som en positiv pedagogisk potential. I ett 

sociokulturellt perspektiv kan vi lära oss genom och av varandra. Ett exempel på detta är när 

vi lånar ord av varandra. Detta gör vi genom att testa ordet i ett sammanhang och iaktta andra 

människors reaktioner, för att bilda oss en egen förståelse av dess inverkan och betydelse.  

 

Istället för att prata om betyg kanske den uppmärksamma läsaren kommer ihåg att jag 

nämnde film som ett mervärde, ur ett lärarperspektiv och ställer sedan frågan. Varför inte 

detta skulle kunna vara ett gemensamt mervärde? Bedriva undervisning på ett sådant sätt är 

inget alternativ ur ett sociokulturellt perspektiv, där språket och kommunikationen är det 

centrala. Detta har redan testats under 1900-talets mediarevolution, dvs. att ersätta läraren 

med en dator är inget vi bör efterstäva (Säljö, 2003). Titta på ämnesrelaterad film är bra att 

eleverna gör hemma, för att sedan komma till lektionen och ställa sina frågor till läraren.   

 

Min undersökning började med att jag ville veta mera om hur jag som lärare ska kunna 

utnyttja datorns möjligheter i matematik. Jag vet nu lite mera och inser samtidigt att jag vet 

väldigt lite hur datorn ska integreras i matematikundervisning. Mitt arbete har snarare fått 

mig att inse att Blomhøj (2001) har rätt i sitt ut uttalande om att datorn i 

matematikundervisningen är ett didaktiskt problemområde. Datorn öppnar nya dimensioner 

samtidigt som den påverkar både lärare och elever på olika plan. Jag ser mitt arbete som en 

introduktion till en tanke hur datorn skulle kunna användas i undervisningen.  
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7.4 Förslag till fortsatta studier  

Enligt resultatet av denna undersökning fanns det inget behov av att använda datorn i en 

bokbunden undervisning ur ett elevperspektiv. Det som däremot framgår är att eleverna 

själva använda datorn hemma i matematik när de behöver hjälp. De går själva in på sidor som 

t.ex. Matteguiden. Det vore intressant att veta hur många elever det är som arbetar på detta 

sätt och vad de lär sig på dessa sidor och hur detta kan stödja undervisningen i matematik.  

 

Med tanke på att eleverna behöver lära sig arbeta i grupper, även i matematik. Kanske det 

vore en idé att utveckla arbetsmetoden med att bygga matematiska modeller, dvs. variera 

teori med praktiska tillämpningar och inte bara räkna i boken. Vissa elever var väldigt 

fixerade vid att bara använda boken, då talen på ett nationellt prov påminner om talen som 

finns i boken. Vi behöver fundera lite mera på vad vi ska använda matematiken till rent 

praktiskt. Varför inte undersöka vad som skulle hända med elevernas förståelse, om de fick 

arbeta i grupper i en mera laborativ miljö, där arbetssättet utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. Uppgiften skulle kunna utgå från givna förutsättningar och att eleverna själva fick 

välja lösningsmetod. Vilket sedan genomfördes genom målstyrda matematiklaborationer. 

 

Varför inte undersöka hur datorn kan användas för att skapa matematiska modeller via datorn 

och även lära ut digital kompetens samtidigt. Skulle detta bidra till en ökad måluppfyllelse? 

Blir det någon skillnad om eleverna sitter ensamma eller om de är flera vid samma dator, dvs. 

skulle detta vara ett sätt att minska eleverna frestelse att gör annat på datorn?  

 

Ett sista förslag till fortsatta studier är att utveckla ett chattprogram som kan hantera 

matematisk text samtidigt, som vi skriva en löpande text. Varför inte arbeta mera med bilder? 

Detta för att motverka den ökad svårighetsgrad vid omvandlingen från symboler till text. 

Enligt min uppfattning ligger detta mera i linjer med elevernas förkunskaper och erfarenheter 

innan de börja skolan. Jag påstår att texten är underordnad bilden när dagens elever använder 

sig av t.ex. internet och spel. Eleverna klicka sig fram, dvs. detta är ett beteende eleverna 

redan har enligt mig. Varför inte utnyttja detta beteende för att utveckla en matematik editor?  

7.5 Metoddiskussion – var det rätt design/metod som användes? 

Valet av design/metod i denna undersökning baserades på följande krav/önskemål:  

 

Tid:  Undersökningen fick bara ta 4 lektioner i anspråk av ordinarie undervisning.  

Innehåll:  Undersökningen var tvungen att ta upp nuvarande kursmoment. 

Arbetsätt:  Eleverna skulle kunna kommunicera med varandra och arbeta i grupper. 

Flexibelt:  Det ska gå att ändra förutsättningarna inför varje lektion. 

Stabilt:  Flera grupper ska studeras för att minska känsligheten vid frånvaro.  

Strategi:  Valdes till kvalitativ forskningsstrategi, då diskussionen var det centrala.  

Information:  Kvalitativ data i form av mönster, samband av elevernas upplevelse. 

 

Av de design/metoder som fanns i Brymans (2001) bok, gjordes en jämförelse med de sju 

kriterierna ovan. Utifrån detta valdes en tvärsnittundersökning, dvs. en induktiv 

tvärsnittsdesign, då själva undersökningen utgick ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Detta 

var även den forskningsdesign som Bryman (2001) rekommenderade, vid användandet av 

kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. När sociala samspelet mellan människor ska studeras är 

fokusgrupper en lämplig metod (ibid). Det är annars svårt att tolkar och konstruerar en 

gemensam upplevelse genom en vanlig intervju (ibid). 
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I denna undersökning har jag använt mig av tre olika källor för att samla in data, 

strukturerade observationer, intervjuer i fokusgrupper och enkätundersökningar. I efterhand 

kan tyckas att det eventuellt borde ha räckt med en metod, t.ex. intervjuer.  

 

Om jag bara hade intervjuat eleverna skulle jag som forskare fått arbeta mycket mera för att 

få fram de intressanta frågorna, utifrån elevernas perspektiv. Som det nu var utgick jag i stort 

sett från ett blankt papper, utan att försöka påverka min undersökning med förutfattade 

meningar. Detta var orsaken till att jag valde ett sensitivt begrepp. Jag ville inte låsa min 

undersökning i förutbestämda begrepp och definitioner. Jag såg min undersökning som en 

resa där jag ännu inte visste destinationen. Jag ville försöka göra min undersökning så 

objektiv och fri från mina egna förutfattade meningar som möjligt. För min egen del hade jag 

en vision om hur datorn skulle kunna förbättra elevernas kommunikation med varandra via 

”TodaysMeet”. Genom att jag nu istället skapade fokusgrupper förflyttades lite av kontrollen 

av vad som skulle diskuteras till fokusgruppen. Eleverna skapade därmed själva egna frågor 

som de själva tyckte var relevanta och viktiga. Det skapades därmed nya infallsvinkar på 

problematiken kring datorn/chatten under en matematiklektion. Dessa nya tankar tror jag inte 

skulle ha framkommit om jag hade valt att bara intervjua enskilda elever. Därmed är jag 

övertygad om att det var rätt metod att använda fokusgrupper i mitt fall. Elevernas diskussion 

gav mig en anledning till att ifrågasätta mitt förhållningssätt till chatten. 

 

Var det nödvändigt att använda flera metoder utöver intervjuer i fokusgrupper, för att komma 

fram till samma resultat? När det gäller svaret på denna fråga vill jag nämna elev 10 som ett 

exempel. Under en intervju med grupp B i sal 104 där elev 10 ingick, svarade eleven 

annorlunda jämfört med svaren i enkätundersökningen. Elevens svar var mycket negativt vad 

det gällde samarbete när gruppen intervjuades. När eleven senare fick besvara ”samma” fråga 

vid en enkätundersökning, var elevens förhållningssätt till samarbete tvärt om. Hade jag 

enbart använt mig av en metod, skulle jag aldrig upptäckt att eleven inte var negativ till att 

samarbeta med andra elever. Jag kan erkänna att han lurade mig ganska bra. När jag sedan 

frågade eleven efter den sista enkätundersökningen, där jag lade märke till hans nya 

inställning, svarade eleven ”varför göra det så lätt för dig, du får väl tänka lite själv också” 

och skrattade gott. Det är väl lite av denna orsak som jag ville ha olika infallsvinklar på 

elevernas svar, för att lättare kunna tolka vad de egentligen menar.  

 

Orsaken till varför jag valde att filma alla mina intervjuer var helt enkelt för att underlätta 

mitt efterarbete med transkribering. Att sitta och lyssna på hur eleverna diskuterar med 

varandra, ställa frågor och samtidigt hinna med att skriva ner allt på papper hade inte gått! 

Uppskattningsvis varade en intervju ca 8-10 minuter, dvs. det blev att antal A4 med text. 

Fördelen med att filma experimenten var jag kunna återkomma om jag upptäcka något nytt. 

Detta var något som jag också utnyttjade. Först såg jag bara den kommunikativa delen i min 

undersökning, innan jag förstod vad Säljö (2000) menade med att vi måste undersöka 

människor i ett sammanhang. Sett ur ett annat perspektiv skulle jag inte hunnit hjälpa 

eleverna och notera vad de gör i två olika salar samtidigt dvs. kunna filma eleverna var 

nödvändigt i mitt fall.  

 

Den enda metod som jag valde och är lite skeptisk emot är min tidsstudie med strukturerade 

observationer i ”experiment 1”. Metoden och genomförandet är det inget fel på, men tiden 

var för kort och det saknas en okänd variabel som påverkar aktivitetstalet. Med tanke på hur 

många kritiska aspekter som är med och påverkar resultatet, skulle tiden varit längre och 

borde ha genomförts i helklass och den okända variabeln är troligtvis helt enkelt jag!  
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 Bilaga 1 

Frågor till sista enkätundersökningen till ”Opinions”-skalan  
Här följer ett antal påståenden. Du ska markera din åsikt genom att ringa in (endast ett svar) 

det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 

 

A = Håller helt och hållet med  

B = Håller delvis med 

C = Tar delvis avstånd 

D = Tar helt och hållet avstånd 

E = Vet inte/har ingen åsikt 

 

Vad tycker du om att kunna chatta via en dator på en matematiklektion? 

 

1) Jag skulle få mindre gjort om jag hade en dator på matematiklektionerna. 

 A  B  C  D  E 

 

2) Om jag hade en dator på matematiklektionen kan jag själv söka hjälp när jag kör fast. 

 A  B  C  D  E 

 

3) Det är lättare att förklara matematik med papper och penna, än att skriva matematik i chatten. 

 A  B  C  D  E 

 

4) Om jag bortser från lektioner som kräver datorer, skriver jag mest rapporter på datorn i skolan. 

 A  B  C  D  E 

 

5) På lektionerna där jag har tillgång till dator, brukar jag inte chatta med mina kompisar. 

 A  B  C  D  E 

 

6) Det är lättare på en matematiklektion att gå och fråga om hjälp, än att skriva i chatten. 

 A  B  C  D  E 

 

7) När det gäller uppgifter som kräver samarbete, gör jag detta i skolan och inte hemma. 

 A  B  C  D  E 

 

8) Det första jag gör när jag hamnar framför en dator på en lektion är att starta mitt chattprogram. 

 A  B  C  D  E 

 

9) Jag tror att chatten under en matematiklektion skulle innehålla allt utom just matematik.  

 A  B  C  D  E 

_________________________________________________________________ 

Jag vill avslutningsvis tacka alla som har medverkat i denna undersökning 

och önskar er alla ett trevligt sommarlov. 
 

Gillis Elmkvist 
_________________________________________________________________ 

 

Kommentar: Resultatet fördes sedan in av mig i Excel, se bilaga 2.
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 Bilaga 2 

Bakgrundsdata och framtagningen av ”Opinions”-skalan 
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