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Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka om elever utvecklar en förståelse för andragradsfunktioner genom att 

använda IKT-verktyget GeoGebra. Undersökningen gjordes i form av en fallstudie av sex stycken 

gymnasieelever som läste kurs 2c. Eleverna arbetade två och två med en uppgift som gick ut på att se 

vad som händer med grafen när man byter värde och tecken på variablerna i uttrycket y = - a(x + b)
2
- 

c. Elevmaterielet analyserades med en kombination av Ainsworths (2006) teoretiska ramverk, som har 

fokus på den matematiska processens förmåga att stödja lärandet, och Duvals (2006) ramverk om 

transformationer och representationer inom och mellan register. Studien kom fram till att det finns 

både nack- och fördelar att använda GeoGebra. Nackdelar, för att programmet inbjuder till att pröva 

sig fram, medan fördelarna är att eleverna analyserar och reflekterar under aktivitetens gång i 

GeoGebra. Eleverna gjorde både konventeringar och behandlingar med hjälp av GeoGebra.  

 

Nyckelord: andragradsfunktioner, IKT-verktyg, GeoGebra, transformationer 

 

Abstract  
The purpose of this study was to examine whether students develop an understanding of quadratic 

functions using ICT tool GeoGebra. The study was conducted as a singular case study of six high 

school students who studying course 2c. The students worked in pairs on a task to see what happens to 

the graph when changing value and sign of the variables in the expression y = - a (x + b)
2
 – c. Method 

used in the analysis of material was a combination of Ainsworths (2006) theoretical framework 

viewing function of the mathematical process ability to support learning and Duval (2006 ) framework 

of transformations and representations within and between registers. The study concluded that there 

are both advantages and disadvantages of using GeoGebra. The disadvantage is that the program 

invites you to trial and error, while the benefits are that students analyse and reflect during the activity 

in GeoGebra. The students did both conventions and treatments with help from GeoGebra. 

 

Keywords: quadratic functions, ICT tools, GeoGebra, transformations 
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1. Inledning  

Under min VFU-period våren 2012 fick jag signaler från elever att de tyckte att 

andragradsfunktioner och andragradsekvationer var svårt. Eleverna tyckte det var speciellt 

svårt att förstå hur det algebraiska uttrycket var förenat med grafen de ritade på sina 

grafräknare. De såg helt enkelt inte sambandet mellan uttrycket och den ritade kurvan. Jag 

började därför fundera på om man kunde använda IKT-verktyget GeoGebra för att förtydliga 

grafens och uttryckets sammanhang. Detta arbete kommer att undersöka om GeoGebra kan 

vara ett digitalt hjälpmedel och komplement till undervisningen i matematikkursen 2c på 

gymnasiet inom kapitlet andragradsfunktioner. Kan visuella bilder där man direkt ser vad en 

förändring medför, bidra till att eleverna får en större förståelse för andragradsfunktioner? 

 

I Skolverkets undersökning ”Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och 

IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning” (2010b) kom man fram till att 

undervisningen i matematik sällan bedrivs med datorer. Skolverket uppmanar till användning 

av digitala media både i examensmål och i ämnesplaner för gymnasiematematiken. Många 

gymnasieskolor erbjuder eleverna lånedatorer och det vore en självklarhet att man även i 

matematiken skulle kunna utnyttja dessa. Kan GeoGebra vara ett sätt att öka nyttan av 

datorerna i skolan? För detta krävs det att både elever och lärare tar sig tid att lära sig använda 

programmen och att de tycker att det är värt ansträngningarna att göra det. Många program 

avsedda för undervisning i matematik fokuserar på antingen algebra eller geometri men i IKT-

verktyget GeoGebra förenas dessa två områden (Lingefjärd 2010). IKT är förkortningen för 

informations- och kommunikationsteknik och är den del av IT som bygger på kommunikation 

mellan människor. Forskare (Säljö 2005, Persson 2010) är överens om att IKT har en stor 

potential för lärandet, men att man samtidig skall vara medveten om att denna förbättring inte 

sker per automatik. Det krävs en genomtänkt pedagogik där variationsmöjligheten kan öka 

motivationen hos eleverna och kanske kan IKT-verktyget öppna för nya 

undervisningsmöjligheter. 

 

Studien kommer att undersöka om elever kan utveckla sin förståelse för sambandet mellan det 

algebraiska uttrycket hos en andragradsfunktion och dess grafiska bild. Detta görs med IKT-

verktyget GeoGebra och med en uppgift om funktionsförflyttning. Eleven skall utgå från 

andragradsfunktionen y = x
2
 och få funktionen att flytta sig enligt vissa direktiv som står 

angivet i uppgifterna. Hur kan man få en kurva att röra sig i y-led respektive x-led, genom att 

variera variablernas värde och tecken i allmänna formen f(x) = a(x - b)
2 

+ c i jämförelse med 

utgångskurva y = x
2
? Kan elever genom att använda GeoGebra dra slutsatser kring uttryckets 

uppbyggnad genom att utföra en funktionsförflyttning? Kan GeoGebra ge elever en möjlighet 

att analysera och reflektera kring variablernas inverkan på det algebraiska uttryckets 

sammansättning? Jag hoppas att min studie kan bidra till att bättre kunna förstå GeoGebras 

potential och begränsningar i relation till elevers lärande av andragradsfunktioner. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om elever utvecklar en förståelse för 

andragradsfunktioner algebraiskt genom att ha stöd av IKT-verktyget GeoGebra. 

 

2.1 Frågeställningar 

Min övergripande frågeställning är: Utvecklar elever en förståelse för de matematiska 

begreppen och procedurerna inom området andragradsfunktioner genom GeoGebra och i så 

fall på vilket sätt? För att kunna svara på denna fråga ställer jag följande underfrågor:  

1. Vilka möjliga matematiska processer och transformationer erbjuder GeoGebra 

elever inom området andragradsfunktioner, samt vilka eventuella funktioner har 

dessa matematiska processer? 

2. Hur kopplar eleven dessa eventuella matematiska processer till det algebraiska 

uttrycket som beskriver en andragradsfunktion och kan detta ge en större 

begreppslig förståelse? 

3. Studiens bakgrund 

Under denna rubrik kommer först en allmän presentation kring IKT-verktygets definition och 

tidigare forskning att presenteras. Längre in i kapitlet lyfts IKT-verktygets svaga respektive 

starka sidor, för att sedan sätta IKT-verktyget i en sociokulturell kontext. Ett avsnitt kommer 

att behandla kognitiv ergonomi och längre fram kommer GeoGebra presenteras under en egen 

rubrik och kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens bakgrund och de matematiska 

begreppen som kommer att stå i fokus för undersökningen.  

 

3.1 IKT-verktyg 

3.1.1 Vad är ett IKT-verktyg? 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och enligt Svensson (2008) delas 

området in i följande tre olika delar:  

 

 IKT som automat 

 IKT som verktyg 

 IKT som arena 

Att använda IKT-verktyget som en automat görs när du använder IKT som övning och när 

verktyget ”vet svaret”, man kan likna det vid en lärare som ger omedelbar respons. Ett annat 

användningsområde är när IKT blir ett verktyg och hjälper till att skapa kunskapen. Det sista 

användningsområdet är när IKT agerar arena och här kan man knyta an till sociokulturella 

teorier om lärande, nämligen att vi lär oss i samspel och kommunikation med andra 

människor. 

 

Varför skall man använda IKT-verktyg i undervisningen? Skolverket anser att samhället 

delvis bygger på IT och uttrycker skälet för att använda IKT i skolan på följande sätt: 

Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens 

för att kunna delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt 

samhälle. De ska på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin 

utbildning, i arbetsliv och under sin fritid. ( SOU 2008:109, s. 371) 
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Skolan har ett ansvar att se till att våra ungdomar får en möjlighet till att få kunskap om, och 

lära sig att använda både information och program. Helt enkelt att rusta dem inför framtiden. 

3.1.2 IKT-verktygets början 

Lärarna ansågs vara nyckelgruppen för att introducera tekniken i skolan. Det var först 1994 

som tekniken fick genomkraft på en bredare front tack vare att IT blev mer allmänt accepterat, 

samt användes mer. En anledning till att införandet av IT i skolan har försvårats kan vara 

skolans inställning till att det tar tid att lära sig och tid är en bristvara i skolan. I världen 

utanför skolan var IT användningen vanlig och staten ansåg att skolan skulle följa med. 

Utvecklingen av informationstekniken ställer kunskapen och lärandet på sin spets. Hur kan vi 

omvandla IT till kunskap och vilken kompetens krävs? Det har börjats diskutera om den 

digitala kompetensen kan utgöra den fjärde basfärdigheten parallellt med att kunna läsa, räkna 

och skriva. 

Det är inte meningen att den nya tekniken skall ersätta den vanliga undervisningen. Tvärtom 

kan den bidra till ytterligare en variation för läraren och elever kan få en ny möjlighet att öka 

sin förståelse med en annan vinkling av problemet. Datorn har varit en del av undervisningen 

i den svenska skolan sedan 80-talet och Lindh (1997) har delat in dataundervisningen i tre 

kategorier: datorn och ren datalära, datorn som ett arbetsredskap till att lösa matematiska 

problem samt datorns användning som stöd i inlärningen. Datorn kan användas i lärandet om 

det hjälper eleven att bli mer kreativ, få ett ökat intresse för skolarbetet och/eller skaffa 

kunskaper på ett mer effektivt sätt. I en av Skolverkets (2010a) rapport visade det sig att 91 % 

av gymnasieeleverna aldrig eller sällan använde lånedatorn inom matematiken, detta trots att 

många har fått datorer som arbetsredskap i skolan. 

3.1.3 IKT-verktyget som multimedial resurs 

Tidigare forskning har visat att den specifika situationen är viktig för elevens agerande, till 

exempel är det annorlunda att göra matematiska beräkningar i en vardagssituation, i ett 

klassrum eller om det är på en SO-lektion (Nunes m.fl. 1993, Säljö & Wyndhamn 1993). 

Lantz-Andersson, Linderoth och Säljö (2009) har bland annat undersökt hur elever resonerar 

och agerar när de arbetar med digitala läromedel i matematiken. De undersökte hur en 

lärosituation gestaltar sig när ett digitalt verktyg används. Det framförs ofta att man kan 

komma verkligheten närmre med digitala verktyg, mycket för att man kan använda de 

multimediala resurserna som ljud, bild och interaktivitet. Lantz-Andersson m.fl. (2009) 

analyserade de situationer som uppkom när eleverna stötte på någon form av svårighet och 

aktiviteten stannade av. Deras forskning visade att elever ofta prövade sig fram (trial and 

error). Lantz-Andersson m.fl. (2009) fann även att eleven koncentrerade sig mer på hur 

verktyget fungerade än på det matematiska innehållet. Det fanns olika elevsätt att förklara och 

gå vidare när ett svar blev fel. Några av de sätt som de fann i sin forskning var att eleven 

antingen kontrollerade om de förstått frågeställningen, att de kontrollerade de uträkningarna 

som gjorts eller kontrollerade eleverna IKT-verktygets syntax (programspråk)(Lantz-

Andersson m.fl. 2009).  

3.1.4 IKT-verktyget som ett pedagogiskt verktyg 

Hur blir datorn ett pedagogiskt redskap i händerna på eleverna? Persson (2011) undersökte 

både lärares och elevers uppfattning vid användning av datorer och räknare som IKT-verktyg. 

Han kom fram till att elever tyckte att datorn hade fysiska fördelar, som större skärm, 

snabbare och mer flexibel att arbeta med jämfört med räknaren. Dessutom var det lättare och 

mer tidseffektivt att undersöka grafer med hjälp av räknare och dator, istället för att använda 
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papper och penna. Lärarna ansåg att IKT-verktyget uppmanade eleverna till att samarbeta 

mera och att detta ökade kommunikationen mellan eleverna när man pratade matematik. 

Datorn har en möjlighet att presentera olika matematiska områden på ett nytt sätt och i vissa 

fall med rörliga bilder. Detta i sin tur kan öka elevernas begreppsuppfattning och bidra till 

ökad kunskap. En nackdel som togs upp i undersökningen var att det tog tid att lära sig 

programmet. Tid är ofta en bristvara i skolan och kan vara en viktig anledning till att lärare 

inte tar till sig ny teknik i undervisningen. Detta skall ställas mot att det är bra att öka 

variationen i undervisningen vilket kan bidra med större intresset och självförtroendet för 

matematiken. 

 

I Jedeskogs (1998) undersökning intervjuades ett antal lärare om varför de använde datorn i 

skolan. Deras svar kan sammanfattas i tre punkter: datorn ger en variation, eleverna motiveras 

och det är möjligt till att individualisera undervisningen. I en annan studie (Richter & Nilsson 

2006) undersöktes den motivationshöjande aspekten och studien kom fram till  

 

[…] att datorstödd undervisning kan vara behjälplig för att främja inlärningen 

och höja elevernas motivation. (s.2) 

 

Falih och Jensen (2009), Bergqvist (2001) samt Lingefjärd och Holmquist (2003) har funnit 

tecken på ökad förståelse med hjälp av IKT-verktyg i sina arbeten. De ansåg att anledningen 

till detta var att eleverna fått ytterligare ett arbetssätt vilket ökade variation i undervisning. 

 

Lärandet kan liknas vid det aktiva skeendet som sker i mänsklig samverkan (interaktion) 

mellan individen och dess omgivning (Johansson, Hildén, Nilsson & Thorell, 2003). Här kan 

datorn vara ett möjligt instrument för att skapa denna interaktion. Både lärarna i Jedeskogs 

(1998) undersökning och i Engström (2006) undersökning, antyder att möjligheterna till 

visualisering är en starkt bidragande faktor till den ökade förståelsen. Datorn kan användas i 

lärandet om det hjälper eleverna att bli mer kreativa, få ett ökat intresse för skolarbetet 

och/eller skaffa kunskaper på ett mer effektivt sätt. Det är viktigt att syftet är tydligt, både för 

lärare och elever och att man ger eleverna tydliga instruktioner. Forskningen (t.ex. Jedeskog 

1993, Stigmar 1997,  Farkell-Bååthe 2000,  Johanson m.fl. 2000) visar att det inte finns något 

generellt svar på frågan om datoranvändningen bidragit till att ge eleverna ökade kunskaper. 

Vad som däremot har kunnat bekräftas är att datoranvändningen bidragit till att skapa nya 

möjligheter till inlärning (Johansson m.fl. 2000) och man trycker på tre områden: 

 

 Det interaktiva området mellan människa och maskin 

 Möjligheten att visualisera förlopp som varit svåra att studera 

 Möjligheten att med hjälp av multimedia simulera verkligheten och på så sätt beröra 

fler sinnen än vad text kan göra.  

Begreppsbilden främjas av datorer i undervisningen genom att man får tillgång till avancerade 

matematiska beräkningar. Lärarens roll är att se till att datorn blir ett utvecklande verktyg i 

händerna på eleverna och utmaningen är att ge eleverna en möjlighet att byta 

representationsområde med hjälp av datorerna. Tidigare forskning har visat att eleverna ibland 

använder sig av strategin göra om, misslyckas och till slut lyckas (pröva och misstag, trial and 

error)och resultatet ifrågasätts oftast inte av svaga elever. Detta gör att den reflekterande 

styrkan uteblir och ersätts istället med ett s.k. ”fiske beteende” där man prövar sig fram tills 

man får det svar som man vill ha (Artigue 2001).  



 

5 
 

3.1.5 Kognitiv ergonomi   

Kognitiv ergonomi är vetenskapen om samspelet mellan människan och tekniken där 

ergonomi står för att anpassa verktyget eller maskinerna efter människors behov, möjligheter 

eller begränsningar. Tekniken bör överensstämma med vår kognitiva förmåga (mentala 

förmåga) som innefattar lagring, bearbetning och hur vi använder den kunskapen vi förvärvat. 

Vygotskij (1978) delar in verktygen i inre och yttre där läromedel och dynamiska verktyg hör 

till de yttre och de inre är våra mentala och psykiska verktyg. De yttre verktygens uppgift är 

att underlätta så att en viss process utvecklas. Genom att undersöka vad som sker i samspelet 

mellan människa och verktyg har vi en möjlighet att styra lärandeprocessen i den riktning som 

det är önskvärt. Datorn kan vara det medierade stöd som lärandet behöver, både som artefakt 

(konstgjort föremål) och genom att bidra till kommunikation mellan elever. Inom det 

sociokulturella lärandet ger man redskap och verktyg följande mening  

 

… redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. När vi 

tar bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet i 

sig, har vi tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen 

hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser. (Säljö 2000, s.81) 

 

… om vårt intresse är att förstå hur människor fungerar och lär i sociala 

praktiker, hur hon utvecklar verksamheter och tar del av dem, kan vi inte bortse 

från att vi gör våra erfarenheter med hjälp av medierade redskap.(Säljö 2000, 

s.80) 

3.1.6 IKT-verktygets starka respektive svaga sidor 

Litteraturen beskriver två olika sätt att se på inlärningen, atomistiskt och holistiskt 

inlärningssätt (Jedeskog 1993, Farkell-Bååthe 2000). Det atomistiska synsättet handlar om 

ytinlärning samt om att öva och befästa kunskap, medan det holistiska handlar om att eleven 

ska skapa sig en förståelse av innehållet. Genom att variera undervisningen med bland annat 

användandet av datorn, ger det läraren en möjlighet att använda visuella bilder och bidra till 

att den holistiska tar överhand framför det atomistiska synsättet (Jedeskog 1993). En av 

matematiklärarnas utmaningar är att omformulera det matematiska innehållet till något som 

eleven kan ta till sig, sätta in i ett nytt sammanhang och ge rätt begreppsbild (Johansson m.fl. 

2003). Bara för att man använder en maskin som hjälpmedel i undervisningen ger inte detta 

eleverna automatiskt rätt begreppsbild och anledningen kan vara att IKT-verktyget inte kan 

hantera och svara på ett korrekt sätt (Johansson m.fl. 2003). Interaktivt blir det tack vare att 

användaren, genom sina svar eller annan interaktion påverka hur programmet skall 

presenterar innehållet (Hylén 2010). Digitala verktyg öppnar för kommunikation och detta är 

både motiverande och stödjande för eleverna.  

 

3.2 IKT-verktyget i en sociokulturell och konstruktivistiskt sammanhang  

Med det sociokulturella perspektivet ser man på informationsteknikens roll som en 

samhällsförändring och att skolan skall anpassa undervisningen efter detta och inte som ett 

”didaktiskt verktyg som skall förmedla traditionella skolkunskaper” (Linderoth 2009, s.15). 

Det sociokulturella lärandet och utvecklingen sker på två plan: på det kollektiva och på det 

individuella planet (Säljö 2000) och det är viktigt att studera vad som sker när elever (och 

lärare) använder IKT-verktyg och om det utvecklar lärandet. Dysthe (2003) uttrycker klart att 

matematikförståelse utvecklas genom en social aktivitet där elever och lärare samarbetar, 

konstruerar, förhandlar och till sist kommer fram till en gemensam överenskommelse.  
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Det är komplicerat och svårt att studera hur lärandeprocesser går till. En stor del av skolans tid 

går åt att testa kuskaper, vilket är betydligt lättare att mäta än de processer som leder dit. 

Lärandeprocesser kan studeras utifrån två perspektiv, dels ur ett inlärningsperspektiv eller 

genom att låta kvalitativa forskningsstudier studera inlärningssituationer (Dysthe 2003). 

Viktiga teoretiker, som Dewey och Mead menar att det är den sociala gruppen som bygger 

utgångspunkten för lärandet och ”lärandet förutsätter social handling” (Dysthe 2003, s.125).  

 

Mycket fokus inom forskningen har lagts på det kognitiva lärandet, där man satt individen i 

centrum, tyvärr på bekostnad av det sociokulturella samspelet som anser att lärandet sker i de 

mentala processerna. Det sociokulturella perspektivets nyckelord kan sammanfattas i språk 

och kommunikation. Språk och kommunikation är länken mellan de individuella mentala 

processerna och den sociala läroaktiviteten. Därför är det viktigt att studera den språkliga 

kommunikationen vid en inlärningssituation. Dialogen är ett viktigt instrument inom 

didaktiken och hos forskare anses vara normativ. Man utgår oftast från den goda dialogen som 

Vygotskijs benämner ”zonen för möjlig utveckling” och är det intersubjektiva rummet där det 

dolda lärandet sker (Vygotskij 2005). Drewey och Mead har tillsammans med både Vygotskij 

och Bakhtin, förklarat lärandet som processer med deltagande aktivitet i olika former och att 

det är i dialogen som det skapas förståelse (Dysthe 2003). De ser inte till den enskilda eleven 

utan det är i den sociala gemenskapen, både i interaktion med verktyg och med andra 

människor som lärandet sker. Det är därför viktigt att man undersöker lärandet i 

samspelsprocesser. 

  

Forskare (Dysthe 2003, Vygotskij 1978) har sett att bara för att elever använder material och 

samtalar med varandra om vad de gör inte per automatik blir något som de förstår. Det krävs 

att eleverna förklarar för varandra. Lärarens roll är att ge eleven ett adekvat språk, som är 

något viktigt och centralt inom matematiken. Med det gemensamma språket förhandlar 

eleverna om meningen med både klasskamrater och lärare. Efter det tar de ta ställningen till 

olika tolkningar (Dysthe 2003). Detta kan leda till ett perspektivbyte hos eleven som för 

lärandet ytterligare ett steg framåt. I en studie gjord av Säljö, Riesbeck och Wyndhams (2003) 

studerades samtalet mellan elever – lärare, elev – elev. De såg då att det var i samtalen vi får 

möjlighet att dela våra erfarenheter med varandra och utveckla våra kunskaper. Samtalet är 

”den medierade länken mellan social interaktion och individers tänkande” (Dysthe 2003, 

s.220). Dysthe (2003) tar upp att läraren ibland tar för givet att eleverna skall upptäcka 

matematikens sammanhang och resonera på ett speciellt matematiskt sätt. Eleverna däremot 

tänker och uttrycker det i vardagliga termer. Lärarens uppgift är att ”[…] markera och hos 

eleverna medvetandegöra diskursiva gränsöverskridanden och perspektivbyten. Samsyn 

innebär samordning av perspektiv och samordning kräver stöd” (Dysthe 2003, s.240) något 

som bland annat Rystedt och Säljö (2008) också kommit fram till. Enligt Strandberg (2008, 

s.29) är det ”Varandet och görandet i världen föregår vetandet i världen” och elever behöver 

tillgång till aktiviteter som bidrar till lärandet. 

  

Vetenskapen skiljer på procedurell och konceptuell förståelse och enligt Bentley (2008) finns 

det ingen skarp gräns mellan dem.  Att behärska den en procedurella förståelse gör du om du 

vet hur man skall använda regler och procedurer på rätt sätt. Den konceptuella förståelsen är 

mer komplicerad och rik på kopplingar, man brukar säga att den är en väv av kunskap. De 

skiljer sig åt på vilket sätt de påverkar kunskapen och begreppsbildningen. Den procedurella 

kunskapen riktar in sig på sekvenserna, till exempel om man skall utföra en räkneoperation i 

matematik. Denna görs efter vissa regler och detta byggs upp av den procedurella förståelsen. 

Den konceptuella förståelsen inriktar sig på både den begreppsmässiga förståelsen och 

förståelsen för olika principer, vilket gör att man får ett helhetsperspektiv. Skolverkets 
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analysrapport (2010a) redogör för att en konceptuellt inriktad undervisning inte endast består 

av begreppsförståelse utan har också inslag av matematiska procedurer medan den 

procedurella undervisningen i stort sett bara behandlar procedurer (Bentley 2008).  Jag vill i 

min undersökning se om den konceptuella eller procedurella kunskapen underlättas i de 

eventuella matematiska processer som uppstår i aktiviteten som genomförs genom att använda 

GeoGebra som pedagogiskt verktyg. 

  

3.3 IKT-verktyget GeoGebra och funktionsperspektivet 

Grundaren till GeoGebra heter Markus Hohenwarter och GeoGebra presenterades för första 

gången i hans doktorsavhandling vid universitetet i Salzburg år 2002. GeoGebra är uppbyggt 

som en kombination av ett interaktivt geometriskt datorprogram och ett algebraiskt 

datorprogram (Hohenwarter & Lavicza 2010). GeoGebra hanterar funktionsritning, 

beräkningsgeometri och kopplar geometri med algebraiska och numeriska representationer. 

Många program avsedda för undervisning i matematik fokuserar på antingen algebra eller 

geometri, men i GeoGebra har man förenat de två. Möjligheter finns i programmet att uppleva 

såväl den algebraiska som den geometriska aspekten av matematiken samtidigt och glidarens 

funktionalitet i GeoGebra gör det till ett utmärkt demonstrationsverktyg för lärare. Lingefjärd 

(2008, 2009a-c) ger i en artikelserie detaljerad beskrivning om hur GeoGebra i matematik- 

undervisning passar för både grundläggande och avancerade matematiska begrepp och 

konstruktioner. Med interaktiva visualiseringar och simuleringar kan GeoGebra bidra till att 

gör det enklare för elever att förstå komplexa matematiska begrepp. 

 

Klason (2010) undersökte i sitt examensarbete om elever kunde utveckla sina begrepp genom 

kontrollerade laborationer. I studien kom hon fram till att det inte var helt lätt att upptäcka om 

eleverna utvecklade något begrepp, hon kunde endast ana en utveckling. Engström (2006) 

anser att användningen av dynamiska verktyg kan hjälpa eleverna att förvärva ny kunskap 

genom att undersöka och hitta samband mellan variabler och begrepp i matematiken. Leung 

(2003) lyfter fram fördelarna med att arbeta i en dynamisk algebraisk/geometrisk miljö och på 

vilket sätt elevers begreppsutveckling kan få hjälp. Han menar att elever ofta försöker 

visualisera matematiska begrepp genom att skapa sig en mental bild eller animation. Den 

dynamiska geometrin och GeoGebra ger användaren möjlighet att visualisera ett begrepp 

direkt utan de kognitiva hinder som en mental visualisering skapar, och att användaren 

upptäcker mönster eller egenskaper som ger en förståelse för det abstrakta begreppet.  

 

Persson (2010) diskuterar i sin doktorsavhandling hur man kan studera algebra utifrån tre 

olika perspektiv: (1) generaliseringsperspektivet, (2) problemlösningsperspektivet och (3) 

funktionsperspektivet. Dessa tre perspektiv förklaras på följande sätt: 

(1) mönster och regelbundenheter vi finner bland de vanliga talen eller i situationer, 

som skapar vanliga tal, kan beskrivas med en algebraisk mall. 

(2) algebra ska användas för att lösa komplicerade problem. Där aritmetiken fallerar, 

kommer algebran in och möjliggör lösandet. 

(3) algebra uttrycker samband mellan variabler. Funktionerna kan undersökas med 

hjälp av algebraiska regler och kan ges olika representationer. (Persson 2010, s 48) 

Funktionsperspektivet är det perspektiv som undersöker variablernas dynamiska karaktär 

genom att lägga tyngden på att bokstavssymbolerna är variabler, som kan anta vissa (eller) 
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alla värden (t.ex. Kieran 2006, Carraher, Schliemann & Brizuela 2006, Kieran 2007) och 

svarar på frågor som: 

  

vilka värden antar 4x + 5 då x varierar […] när är värdena positiva, negativa eller lika 

med noll? För vilket x antas det exakta värdet 21? Varför finns det inte fler x som ger 

samma värde? För vilka värden på x blir värdena större än 100 eller större än de för 

uttrycket 10 - x? Varför blir värdena alltid desamma som för uttrycket 3(x + 2) - (1 - 

x), vilket x vi än använder? (Persson 2010 s.51) 

 

Det unika med funktionsperspektivet är att det i sin tur kan leda vidare till högre matematik 

som den matematiska analysen (Persson 2010). Resultaten från Persson (2010) visade hur 

strategierna och representationsformerna utvecklades i samverkan och hur multipel 

representation av funktioner bidrar till elevernas begreppsutveckling. Enligt tidigare forskning 

(Olteanu 2007, Persson 2010, Winsløw 2004) kan elevers förmåga och förståelse stärkas inom 

det matematiska området algebra på många olika sätt. Förståelsen för begrepp och metoder 

blir bättre om eleverna tvingas att vara aktiva och lär sig att använda generella verktyg.  

  

Med deras hjälp blir hon/han mer självständig i arbetet, kan lättare arbeta med flera 

representationsformer, och kan även engagera sig i mer avancerade matematiska 

aktiviteter som modellering eller bevisföring. (Persson 2010, s.194)  

Funktionsperspektivet passar väl in på GeoGebras eventuella möjligheter att utveckla elevers 

förståelse för andragradsfunktioner och funktionsperspektivet kommer att diskuteras i detta 

examensarbetes diskussion. I GeoGebra kan man lätt rita, studera den grafiska funktionen, be 

eleverna reflektera över funktionens uppbyggnad och hur funktionen ser ut grafiskt. Datorer 

gör att man kan utforma mer komplexa frågor och hantera större och mer komplicerade 

uträkningar. En egenskap som man kan dra nytta av hos dynamiska verktyg är möjligheten till 

att använda flera representationsformer samtidigt. För GeoGebra finns det möjlighet att i 

samma skärmbild se både uttryck, tabell och graf och om man genomför en förändring i den 

ena representationsformen syns den även i de andra. Inom funktionsperspektivet är det 

vanligen fyra olika representationsformer som kan användas och dessa är situationer/text, 

tabeller, grafer och formler/symboler (Janvier 1987).  

Det kan också vara skäl i att prova att i undervisningen ha en speciell fokus på 

representationsformerna och transformationerna mellan dessa i ett metakognitivt 

perspektiv. (Persson 2010, s.201)  

Persson (2010) påpekar att eleven måste både ha färdigheter inom olika 

transformationsmetoder och en förmåga att se på den aktuella representationen med det 

Janvier (1987) kallar för målsynvinkel (target point of view) det vill säga att uppmärksamma 

egenskaper som möjliggör den önskade transformationen. GeoGebra kan vara ett hjälpmedel 

för eleven för att ta till sig ny kunskap eftersom  

Vid omvandlingen underlättas processen av olika övergångs- och hjälp-

representationer. Dessa kan vara av helt tillfällig natur, som fysiska objekt, bilder, 

skisser eller annat, men kan också vara mer formella, t.ex. kognitiva verktyg som 

kulram, räknesticka eller räknare. Duvals (ibid.) studier har visat att även dessa 

övergångsrepresentationer systematiskt måste integreras i matematiska uppgifter om 

de ska vara effektiva. (Persson 2010, s.107)  
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3.4 Studiens matematiska begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de matematiska begrepp som handlar om 

undersökningens studieobjekt, andragradsfunktioner, de svårigheter som elever kan ha och 

vad det betyder för eleven att behärska detta område. Jag väljer att inte presentera begreppet 

roten ur och irrationella funktioner eftersom de inte kommer att vara i fokus i arbetet.  

3.4.1 Funktionsbegreppet  

Funktionsbegreppet är ett viktigt begrepp inte bara inom matematiken utan även inom övriga 

naturvetenskapliga och tekniska områden. Hur definieras begreppet och finns det en entydig 

beskrivning? Om man tittar i litteraturen förkommer det fler olika definitioner och nedan 

presenteras några. Detta indikerar att det är svårt att hitta en entydig definition till 

funktionsbegreppet och det ställer till det för lärarna i praktiken.  

 

En funktion är en regel, som beskriver hur värdet av en variabel bestäms med hjälp av 

värdet av en annan variabel. (Andersson 1996, s.310) 

 

Avbildning vars värde är tal. (Kiselman & Mouwitz 2011, s.14)  

I matematiken beskriver en funktion sambandet mellan två eller flera variabler. (Det är 

inte ett ömsesidigt samband utan den är en egenskap hos en variabel som är bestämd 

av en annan (eller av andra). (Kevius 2013) 

En beskriven funktion är en regel, hur värdet av en variabel (beroende variabel eller 

funktionsvärde, {eng. dependent variable}, vanligen betecknas med y) bestäms med 

hjälp av värdet en annan variabel (oberoende variabel eller argument, {eng. 

independent variable}, vanligen betecknas med x).” (Kevius 2013) 

Häggström (2005) har studerat hur funktionsbegreppet varierat i läromedlen och hur det har 

ändrats historiskt fram till idag. Han kom fram till att grundskolans läromedel sällan ger en 

definition för funktionsbegreppet, utan istället använder sig av exempel som skall illustrera 

begreppets betydelse och ord som samband och beror på förekommer i texterna. Studeras 

läromedlen för gymnasieskolan upptäcker man att begreppet funktion förklaras på liknande 

sätt som grundskolans läroböcker. Skillnaden är att man väljer även att använda olika 

representationsformer för att beskriva funktionsbegreppet i form av graf, tabell och/eller 

algebraiskt uttryck. Detta stämmer bra överens med mina iakttagelser av de två läroböcker 

(Matematik 5000 2c och Exponent 2c) som används i min undersökning och som avser kursen 

Ma2c. Exempelvis, nedanstående text går att läsa i Matematik 5000 2c 

 

Ett samband som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion.  

(Alfredsson m.fl. 2011, s.14) 

 

Boken beskriver vidare vad en funktion är med ord, med en formel, i en tabell och slutligen 

som en graf.  

3.4.2 Andragradsfunktioner och tillhörande begrepp  

Skolverket har i den nya kursplanen från 2011 följande mål inskrivna för Matematik 2c inom 

området andragradsfunktioner. Eleverna skall ha kännedom om 
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Egenskaper hos andragradsfunktioner. Konstruktion av grafer till funktioner samt 

bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. 

(Skolverket 2011, s.116) 

 

Läromedelspresentationen om andragradsfunktioner är mer detaljerad och i Matematikboken 

Exponent 2c står följande rader att läsa. 

 

En andragradsfunktion är en funktion på formen f(x) = ax
2
 + bx + c. Grafen till en 

andragradsfunktion kallas parabel och är symmetrisk kring en lodrät symmetrilinje. En 

andragradsfunktion har en extrempunkt som antingen är en minimipunkt (om a > 0) 

eller en maximumpunkt (om a < 0). Denna punkt ligger på andragradsfunktionens 

symmetrilinje. (Gennow, Gustavsson & Silborn 2012, s.112) 

 

Om man går vidare och studerar ytterligare ett läromedel Matematik 5000, 2c 

(Alfredssonm.fl. 2011) kan man konstatera att boken nämner följande punkter som viktiga för 

eleven att behärskar efter slutförd kurs:  

 

Avgöra om grafen har max- eller minpunkt och om nollställen finns. Bestämma 

skärningspunkter med koordinataxlarna. Bestämma symmetrilinjen, vertex och största/ 

minsta värde. Använda och tolka andragradsfunktioner i olika tillämpningar. (s.138) 

 

Olteanu (2007) tar upp vilka begrepp och kunskaper som sätts i fokus under arbete med 

andragradsfunktioner. Några av dessa är att: eleven skall ha kännedom om vad konstanternas 

beteckningar står för, vilka är variabler, vilka anger värdemängden och vilka anger 

definitionsmängden. Dessutom skall eleven veta hur en andragradsfunktions graf ser ut, 

symmetrilinjens betydelse för kurvan, vad begreppet parabel innebär, grafens olika 

extrempunkter och vad dessa punkter innebär för funktionen.  

3.4.3 Den matematiska aktivitetens begrepp  

Jag valde funktionsförflyttning för att eleverna skulle få en möjlighet att laborera sig fram till 

ett resultat där de även kunde kontrollera om resultatet var rätt. Jag ville att eleverna utan mitt 

inflytande skulle diskutera, resonera och analysera vad som hände under tiden som de löste 

uppgiften. Ger GeoGebra eleverna möjlighet att byta register och representationer? Vilken 

stödjande förmåga för lärandet hade dessa eventuella tranformationer? Skolverket tar upp att 
undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll om man koncentrerar sig på 

andragradsfunktioner: 

 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och 

rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal. Begreppet 

kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop 

geometriska och algebraiska begrepp. Parabelns ekvation när det gäller 

andragradsfunktioner. Egenskaper hos andragradsfunktioner. Konstruktion av grafer 

till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala 

verktyg. (Skolverket 2011, s.116)  

 

Aktiviteten skall göra eleven uppmärksam på sambandet mellan det algebraiska uttrycket och 

grafens utseende och förhoppningsvis minska gapet mellan den procedurella och den 

konceptuella förståelsen. Kan man genom att använda GeoGebra binda samman det 

algebraiskt uttryck och funktionens utseende och kan detta ge elever en större förståelse för 

begreppen?  
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En andragradskurva kan ha noll, en eller två lösningar, detta är inte helt självklart men blir 

tydligare om eleverna får se en graf som illustration och ännu bättre om de får en möjlighet att 

själva upptäcka det. En andragradsfunktions utseende är lättare att förstå och hantera om man 

kan se en bild, detta gäller även begreppen minimipunkt/ maximipunkt och vad dessa innebär 

för utseendet hos kurvan. 

Både skolverket, läromedlen Matematik 5000 2c (Alfredsson m.fl. 2011) och Exponent 

2c(Gennow m.fl. 2012) betonar att: eleverna skall kunna konstruera, bestämma nollställen och 

grafens maximi- respektive minimipunkt, läsa av symmetrilinjen (vertex) och känna till vilka 

egenskaper som andragradsfunktioner innehar. Men även att de skall kunna använda och 

förstå innebörden av begreppen variabler, beteckningar för funktioner, funktionssamband 

(tabell/graf/formel); definitionsmängd och värdemängd, parabel. Med aktiviteten i GeoGebra 

vill jag se om eleverna tillsammans med ett IKT-verktyg kan bygga en begreppslig förståelse 

inom området andragradsfunktioner. Grundtanken i denna studie är att genom att få ett objekt 

bundet till det algebraiska uttrycket kan man minska gapet mellan det abstrakta begreppet och 

objektet. 

Om man undersöker vilka mål kursplanen har för gymnasiematematiken upptäcker man att 

det för kurs 2c saknas direktiv från skolverket när det gäller samband mellan 

andragradsfunktionens uttryck och graf. Kursplanen tar upp begreppen som att konstruera och 

läsa av nollställen, bestämma funktionsvärden både utan och med digitala verktyg. Men 

ingenting om varför man bör rita dessa grafer. Skolverket betonar grafisk lösning som 

ytterligare ett sätt att lösa en ekvation på frånsett algebraiska uträkningen. Skolverket vill att 

eleverna skall lära sig mer om algebraiska lösningsmetoder, konstanternas betydelse och 

definitionsmängden när det gäller linjära ekvationer, detta saknar jag när det kommer till 

andragradsfunktioner/ekvationer. Det nämns inget om färdigheter kring sambandet mellan en 

andragradsfunktions algebraiska uttrycks variabler och grafens bild. 

4 Studiens analytiska ansats 

I detta avsnitt kommer de termer och begrepp som användas i analysen av aktiviteten i 

klassrummet när elever behandlar avsnittet andragradsfunktioner att presenteras. 

 

4.1 Representationer  

Matematiska objekt skiljer sig från objekt inom fysik, kemi, biologi för att de varken kan 

skönjas med våra sinnen eller med något instrument. Vi når dem endast genom att använda 

tecken och semiotiska representationer. En representation är ”något som står för något annat” 

(”something that stands for something else”) (Duval 2006, s.103). Exempelvis kan ekvationen 

y – 2x + 1 = 0 representeras genom en ritad graf i ett koordinatsystem. Representationer kan 

vara tecken med sina betydelser, som produceras enligt regler i en process eller inom ett 

system. I dessa fall benämns de som semiotiska representationer. Matematiken är det 

kunskapsområde som har den största bredden och variationen på semiotiska 

representationssystem (Duval 2006). Duval (2006) preciserar att representationer kan vara allt 

från individens föreställningar, uppfattningar eller missuppfattningar och man kan bara nå 

dessa om de uttrycks verbalt eller skriftligt. 

  

Inom matematikdidaktiken uppdelas representationerna i yttre och inre representationer. Till 

exempel när ett funktionssamband introduceras i klassrummet använder nästan alltid läraren 

tre representationer: formel – tabell – graf (yttre representationer). Representationerna utgör 
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tillsammans med kontexten basen för transformationsprocesser. Till skillnad från yttre 

representationer föregås de inre representationerna i huvudet i form av exempelvis 

beräkningar och tänkande. 

 

Janvier (1987) sammanbinder förmågan att använda flera representationsformer för ett 

matematiskt objekt med matematisk förståelse. I detta arbete används matematisk förståelse i 

bemärkelsen av att kunna  

 

mobilisera olika, lämpliga representationsformer för matematiska objekt och 

begrepp, och att på ett flexibelt sätt kunna göra manipulationer och transformationer 

(processer) inom och mellan representationerna. (Persson 2010, s.91) 

 

Ett flertal forskare (t ex Sfard 1991) har kommit fram att det finns en dualitet mellan process 

och objekt, som är nära besläktad med möjligheten att göra konverteringar mellan 

gestaltningsformer. Just dualiteten ses som en källa till svårigheter i algebra. Exempelvis kan 

uttrycket y = x + 5 dels tolkas (och användas) som en beräkning av värde/värden, men även 

illustreras som en plottad funktion för ett linjärt uttryck med vissa egenskaper. Den 

objektifieringen av processer kallar Sfard (1991) samt Sfard och Linchevski (1994) för 

reifikation. Flexibiliteten, att kunna växla mellan de två perspektiven, objektet och processen 

är avgörande för avancerat matematiskt tänkande.  

4.2 Det teoretiska ramverket för denna studie 

För att analysera materialet som insamlats i studien och kunna uppfylla arbetets syfte, 

kommer ett ramverk om semiotiska representationer att användas. Detta ramverk bygger på 

begreppet register (Duval, 2006) som används för att tydliggöra matematiska processer och 

delas in i: 

 multifunktionella diskursiva; som till exempel språket både i tal och i skrift. 

 mono-funktionella diskursiva, exempelvis numeriska beräkningar, algebraiska 

processer 

 multifunktionella icke- diskursiva; som till exempel ikoniska och icke ikoniska bilder  

 mono-funktionella icke-diskursiva; exempelvis formella diagram och kartesiska 

grafer. 

Duval (2006) skiljer mellan två typer av semiotiska representationer:  

 behandling (treatment)  

 konvertering (omvandling)  

Behandlingarna sker inom samma register (t.ex. att skriva y = x + 5 som x = y – 5), man 

förändrar ett givet uttryck, medan konvertering innebär att eleven byter register (t.ex. från 

värdetabell till grafisk representation i ett koordinatsystem). Duvals hypotes är att:  

förståelse i matematik förutsätter samordning av minst två register av semiotisk 

representation och att "roten till problem i matematik lärande [är]: förmågan att 

förstå och att av sig själv göra någon förändring av representations register "(”the 

root of trouble in mathematics learning [is]: the ability to understand and to do by 
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oneself any change of representation register). (Duval 2006, s.122).  

Duvals klassificering av olika register och hur dessa kan mobiliseras i matematiska processer 

visualiseras i tabell 1. De multifunktionella registerna kan ha en hel rad med kognitiva 

funktioner till skillnad från de monofunktionella som endast har en funktion. Vidare är det en 

skillnad i hur man kan arbeta i de olika register och Duval (2006) har valt att dela upp dem i 

diskursiva och icke-diskursiva representationer, där de diskursiva registren använder tecken 

eller symboler efter syntaktiska regler, med de icke-diskursiva uppfattas mer åt det holistiska 

synsättet.  

 

Tabell 1. Duvals ramverk över representationer och register (Persson 2010, s.92) 

Byte av register och representation är svårt för eleverna för att de saknar: 

[…] förmågan att förstå och på egen hand genomföra byten av register och 

omvandling av representation. Många elever inser inte att olika representationer kan 

stå för ett och samma objekt, utan ser dem skilda från varandra. (Persson 2010, s.93) 

Frege (1995, 2002) har förklarat ordet konvertering med att betydelsen inte ändras ”medan 

innebörden och tecknen blir annorlunda” (Persson 2010 s.93). Detta gör att konverteringen är 

mer sammansatt för eleven och eleverna måste kunna känna igen att ”samma objekt i två olika 

representationer som ofta har väldigt lite gemensamt” (Persson 2010, s.93). 

4.3 Representationer och undervisning 

Duvals (2006) transformationer mellan olika representationer ger ett analytiskt verktyg för att 

klassificera en aktivitet, men kan inte användas för att analysera sättet elever lär sig 

andragradsfunktioner på, som är ett av målen i detta arbete. För detta syfte kommer 

Ainsworths (2006) forskning om multipla externa representationer användas. Enligt 

Ainsworth kan man stärka elevers förståelse genom att integrera flera olika perspektiv som 

design, funktion och kognitiva förutsättningar i undervisningen. Externa representationer 

kommer att användas för att analysera vilka möjligheter eleverna har för att upptäcka 

komplexa idéer med hjälp av undervisningen.  
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Analysen av representationsform (vad ger den/de och hur presenteras den/de), informationens 

mediering, i vilket antal och vilka representationer som ges i aktiviteten som organiseras i 

klassrummet gör det möjligt att förstå hur lärandet kommer att ske (Ainsworth 2006, Selander 

& Kress 2010).  Användningen av multipla representationer i undervisning kan vara en 

tillgång för att föra lärandet framåt, eftersom eleven inte är begränsad av en representations 

styrka eller svaghet (Ainsworth et. al. 2002).  

Ainsworth (2006) delar in multipla representationers förmåga att stödja lärandet i tre 

huvudfunktioner:  

 begränsande funktion 

 kompletterande funktion  

 fördjupande funktion 

Skillnaderna mellan dessa tre funktioner är att den kompletterande funktionen har ett 

kompletterande sätt att förmedla information och ger eleven ett nytt sätt att se på uppgiften. 

Den begränsande funktionen kräver däremot olika kombinationer av representationer med en 

stödjande och tolkande roll (Ainsworth 1999) och tillför därför ingen ny information. 

Ainsworth (1999) definierar den fördjupande kognitiva funktionen, som att eleverna förstår 

representationernas ömsesidiga förhållande. En exemplifiering av dessa funktioner kan vara 

elevernas arbete med en textuppgift. Eleven skall först koda av texten, förstå hur det skulle 

kunna representeras och sedan tolka sambandet mellan innehållet som har presenterats och 

formen. I regel måste eleverna träna på att hitta lämpliga representationer för ett givet 

problem och hur dessa skall tolkas, vilket gör att även gammal kunskap ”förpackas” om i ny 

kunskap. Alla dessa tre olika funktioners möjligheter skapar ett verktyg och stöd för att 

analysera läroprocessen.  

4.4 Sammanfattning av det analytiska ramverket 

Den semiotiska representationen (tecken och symboler) utgör en kontext för 

transformationsprocessen och gör det möjligt för den didaktiska forskningen att undersöka 

aktivitets möjlighet att ge eleven ökad förståelse för andragradsfunktioner. I enlighet med vad 

tidigare forskning har kommit fram till (Janvier 1987, Persson 2010) anses det att för en större 

matematisk förståelse kunna använda lämpliga representationsformer, objekt och begrepp 

inom och mellan representationer. En svårighet som elever kan ha för algebra är att se hur 

olika gestaltningsformer är besläktade, istället för skilda från varandra (Olteanu 2007). Duvals 

(2006) ramverk går ut på att dela in semiotiska representationer i två typer: behandling och 

konvertering. Behandling sker inom samma register, medan konvertering kräver att eleven 

behärskar att byta register utan att objektets betydelse ändras trots att både innebörd och 

tecken blir annorlunda. Duval (2006) klassificerar register i multifunktionella (ej algebraiska) 

och de monofunktionella (algebraiska) i kombination med representationernas uppdelning i 

diskursiva och icke-diskursiva representationer. Det teoretiska ramverket som kommer att 

användas i denna studie visualiseras i Figur 1. 
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Figur 1. En schematisk bild över ramverket som används i detta arbete. 

Bilden i figur 1 illustrera det ramverk som används som analysverktyg i denna studie. För att 

kunna mäta om GeoGebra ger någon förståelse för andragradsfunktioner tar jag hjälp av 

Duvals ramverk (2006) om matematiska processer och undersöker om GeoGebra erbjuder 

några processer och isåfall vilka. Dessa eventuella matematiska processer delas sedan in i de 

olika representationer angivna i tabell 1 (Duval, 2006) och klassificeras i om representationer 

sker mellan register (konventering) eller inom samma register (behandling). För att kunna dra 

någon slutsats kring om den matematiska processen har någon stödjande funktion för elevers 

lärande, kommer jag som ett sista steg i analysen undersöka funktionen av den matematiska 

processen med Ainsworths ramverk (2006). Detta innebär att jag undersöker om processen 

har en begränsande, kompletterande eller fördjupande funktion på lärandet. Anledningen till 

att pilen mellan matematiska processer och funktioner är dubbelriktad är för jag ser på det 

som en samverkan mellan den matematiska processen och dess funktion. En matematisk 

process kan inte lämna eleven oberörd utan påverkar lärandet i någon riktning.  

Genom att kombinera Ainsworths (2006) teoretiska ramverk som tittar på funktionen av den 

matematiska processens förmåga att eventuellt stödja lärandet (uppdelat i begränsande, 

kompletterande och fördjupande funktion) och Duvals (2006) tankar om transformationer och 

representationer inom och mellan register och kommer jag att analysera aktiviteten som 

undersökningens elever kommer att utföra med hjälp av GeoGebra inom området 

andragradsfunktioner. 

5 Metod 

I detta avsnitt kommer metodologiska övervägande, urvalet av respondenter och 

undersökningen genomförande att beskrivas. Dessutom kommer de matematiska uppgiftena, 

som användes i denna studie att diskuteras, samt en reflektion kring studiens validitet och 

reliabilitet. Till sist kommer arbetsprocessen och de etiska övervägandena att presenteras. 

  

GeoGebras eventuella 

möjligheter med fokus på 

funktionsperspektivets sätt att 

se på variabler  
 

Matematiska processer 
Enligt Duvals ramverk; 

transformationer och 

representationer 

Funktion 
Vilken funktion har den 

matematiska processen 

enligt Ainsworths ramverk 
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5.1 Metodologiska övervägande  

Bryman (2011) diskuterar i sin bok om skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, 

där den kvantitativa har en deduktiv ansats och prövar teorin, medan den kvalitativa 

forskningen antar en induktiv och har en teorigenererande roll (ett resultat av forskningen). 

Den kvantitativa forskningen lutar sig mot den positivistiska kunskapsteoretiska modellen och 

skiljer sig från den kvalitativa som har ett mer tolkande synsätt, där den sociala verkligheten 

kan tolkas utifrån olika individers skapande och konstruerande förmåga. I denna 

undersökning antogs både den induktiva och den deduktiva ansatsen. Det teoretiska ramverket 

som jag använde gav en riktning, men var inte direkt knyten till det matematiska innehållet 

som var i fokus i min studie, nämligen andragradsfunktioner. De teoretiska begreppen kom att 

samspela med analysen av det empiriska materialet. Samspelet mellan teori och empiri bidrog 

till att få en tydligare förklaring till vad eleverna hade för möjlighet att lära i klassrummet. I 

analysen av det empiriska materialet användes Duvals (2006) schema över transformationer 

(Tabell 1).  

  

I denna studie var jag en deltagande observatör. Fangen (2005) beskriver det som en skala 

som går från att endast observera till att endast delta och ”Idealet är inte att uppnå ett 

fullständigt deltagande utan snarare att söka den grad av deltagande som ger bästa möjliga 

data.” (Fangen 2005, s.140). Detta tog jag fasta på och störde inte mina elever när de 

genomförde aktiviteten i klassrummet, utan vara där som ett stöd om det behövdes. Fangen 

(2005) hävdar att forskning som är baserad på deltagande observation ger bättre resultat än till 

exempel intervjuer. Det är i sig viktig information, men när man observerar, kan man i viss 

mån röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv, det vill säga man ser det de inte ser 

(Fangen, 2005). Genom att få fram data med hjälp av deltagande observation kan man 

jämföra det med olika teorier samt med tidigare vetenskapliga rön. Wadel (1991) kallar 

analysen för rundgång mellan teori, metod och data. 

 

I min undersökning kommer jag att anta en kvalitativ ansats på litteraturforskning, för att 

sedan gå över på den kvalitativa ansatsen när jag analysera mina respondenters svar. 

Arbetssätten för de två olika forskningssätten skiljs åt där den kvalitativa hänger sig åt till 

största del av deltagande observationer, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer med mer 

fokus på individens svar och åsikter än på att följa intervjuguiden. För att kunna studera 

beteende kan den deltagande observationen (kvalitativ) med fördel användas. I min 

undersökning använde jag fokusgrupper som gav eleverna möjlighet att diskutera de olika 

frågeställningarna som fanns i uppgiften. De kvalitativa intervjuerna som skedde samtidigt 

som eleverna utförde sin matematiska uppgift gav mig en möjlighet att gå utanför 

intervjuguiden och ställa de frågor som behövdes när de fastnade eller utförde något som jag 

behövde få förtydligat.  

 

I en fallstudie studerar man ett väl avgränsat område, det kan vara ett klassrum eller en skola 

och detta kan utföras både singulärt eller multipelt. Jag gjorde en etnografisk undersökning 

med karaktären av en singulär fallstudie i ett klassrum där jag agerade som deltagande 

observatör. Fördelen med att göra en fallstudie är att det är en naturalistisk undersökning, med 

andra ord man studera den utvalda saken på plats. Det finns både en svaghet och en styrka i 

detta, svagheten är det är inte så lätt att generalisera situationen till nya situationer, medan 

styrkan är att det är en sann bild man ger av det man undersöker. Sammanfattningsvis 

utfördes undersökningen som en singulär fallstudie med deltagande observation och kvalitativ 

intervjuer (när det behövdes) och det antogs både det induktiva och den deduktiva ansatsen.  
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5.2 Urval 

Urvalet av gymnasieskola skedde på grund av bekvämlighetsurval (Bryman 2011) för att jag 

arbetade där och hade redan kontakt med klassen i ett annat skolämne. Klassen som deltog i 

undersökningen läste Naturvetenskapligt program och kriterierna för att de skulle kunna vara 

med var att de läste Matematikkursen 2c. På skolan fanns även Ekonomiprogram och 

Samhällsvetenskapligt program, men båda dessa valdes bort för de läste Matematikkurs 1b.  

Vid första undersökningstillfället var 17 elever med och utförde en aktivitet i GeoGebra. 

Denna inledande aktivitet gjordes för att eleverna skulle lära sig att hantera programmet 

GeoGebra. Till andra aktivitet erbjöd sig 6 elever frivilligt att delta. Aktiviteten genomfördes i 

tre grupper om två elever i varje grupp. 

  

5.3 Felkällor 

En av studiens felkällor var att de matematiska uppgifterna kunde ha svårtolkade 

formuleringar. För att undvika detta var jag närvarande och kunde, om det behövdes, rätta till 

om jag såg att eleverna har missförstått instruktionerna som gavs i valda uppgifter. En annan 

felkälla var informanternas svar. Svaren som informanterna gav kunde vara svåra att tyda och 

det fanns alltid en risk att inte all information kom med från respondenterna. Detta har jag 

försökt komma bort ifrån genom att spela in ljudfiler och skärmvideos då mina respondenter 

utförde aktiviteterna och jag hade en möjlighet att lyssna av flera gånger. Detta var möjligt via 

programmet Camtasia som möjliggjorde att både spela in vad som sades och vad som gjordes 

i GeoGebra. Jag satt med som observatör under tiden som eleverna utförde uppgifterna vilket 

gjorde det möjligt för mig att anteckna sådant som ansiktsuttryck eller gester och som inte 

kom med vid användningen av Camtasia. Att spela in vad som sägs kan ha en hämmande 

påverkan på vad som sägs, men jag ansåg att det var viktigare att ha samtalet mellan eleverna 

inspelat än att inte ha det. En nackdel med den deltagande observationen är att min närvaro 

kan verka hämmande, men även här tyckte jag det var viktigt att jag var med för att hjälpa till 

om det uppkom frågor. 

Elevernas förkunskaper kan ses som ytterligare en felkälla och på grund av tidsbrist hade jag 

ingen möjlighet att testa vad de kunde innan aktiviteten. Jag hade via deras lärare fått reda på 

att de just påbörjat kapitlet med andragradsfunktioner i sina matematikböcker. Det jag kan 

nämna är att de borde ha följande kunskaper om andragradsfunktioner från grundskola och 

kurs 1c på gymnasiet, med detta är inga definitiva fakta. I grundskolans nionde klass tas 

kvadreringsreglerna och konjugatreglerna upp för att kunna räkna på uttryck som är 

andragradsekvationer men det tas inte upp andragradsfunktioner och deras grafer. I kursmålet 

för nionde klass anger skolverket att eleverna skall kunna begrepp som variabler, kontanter, 

algebraiska uttryck (linjära), formler och ekvationer, både betydelse och användning. Det 

anges inget om andragradsfunktioner tills man tittar i matematikkurs 2c på gymnasiet. Kurs 

1c på gymnasiet inriktar sig på att lösa linjära ekvationer och olikheter med algebraiska och 

grafiska metoder. Begrepp som funktion, definition- och värdemängd är några av de 

begreppen som man vill att eleven skall få kunskap om. Vidare står det att i undervisningen 

skall det finnas representationer i form av ord, funktionsuttryck, tabell och graf. Men 

ingenstans tas det upp att eleven skall få förklarat för sig sambandet mellan bilden och det 

algebraiska uttrycket.  Detta gör att aktiviteten i min uppgift är något helt nytt för mina elever.  
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5.4 Den matematiska aktivitetens disposition  

5.4.1 Första aktiviteten – kontakt med GeoGebra 

Min första inledande aktivitet byggde på 5 olika uppgifter som eleven löste med hjälp av 

GeoGebra och med tydliga instruktioner. Jag var med i klassrummet som både lärare och 

observatör. Eleverna skulle, utifrån aktivitet, få en förtrogenhet till att använde GeoGebra, 

men även få en första presentation av andragradsfunktioner och dess olika begrepp. På grund 

av svårigheter att transkribera ljudfilerna då elevernas tal blandades med varandra och jag 

hade svårt att vara säker på att skärmvideon stämde överrens med vad jag hörde på ljudfilen, 

bestämde jag mig för att utföra ytterligare en aktivitet i GeoGebra, nämligen 

funktionsförflyttning.  

5.4.2 Andra aktiviteten - funktionsförflyttning 

Den andra aktiviteten förklaras i bilaga C. Denna gång kom tre grupper elever, med två i varje 

grupp, att ligga till grund för min analys om elever utvecklar en konceptuell/procedurell 

förståelse för andragradsfunktioner genom GeoGebra. De sex eleverna blev i inledningsskedet 

intervjuade för att få en vetskap om vad de kunde om det specifika matematiska området, 

vilket upprepas efter att uppgiften i GeoGebra var utförd för att se om deras förståelse hade 

ändrats. Eleverna uppmanades till diskussion och reflektion under tiden som de gjorde 

aktiviteten. Aktivitet gick ut på att eleverna skulle, genom att laborera med konstanternas 

tecken och storlek, komma fram till vad som händer med grafen. Andragradsfunktionen var 

skriven på den allmänna formen f(x) = a(x - b)
2 

+ c och genom att jämföra den med en 

utgångskurva y = x
2
 skulle eleverna ta ställning till om deras val av konstanter har fått kurvan 

att röra sig på det sätt som instruktionerna i uppgiften angett. Eleverna skulle få den att röra 

sig i y-led upp eller ned i och i x-led höger och vänster genom att ändra på tecknet framför 

konstanten b (x-led) och c (y-led), men även inse att a påverkar kurvans utseende och ger 

antingen en maximipunkt eller minimipunkt men även kurvans bredd påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Grafisk representation för y = x
2 

 

Eleverna testade sig fram till vilken konstant som fick kurvan att röra sig upp/ ned i y-led och 

vänster/höger i x-led, men även hur de vände kurvan så att den fick en maximipunkt. I en av 

de sista uppgifterna skulle eleverna konstruera det algebraiska uttrycket utifrån en given graf. 

Denna uppgift samlar allt vad de gått igenom tidigare under aktiviteten. 

 

Som en avslutande reflektion fick eleverna kontrollera om konstanterna med samma 

beteckning stod för samma sak i de tre olika allmänna formlerna för andragradsfunktioner 

(f(x) = a(x - b)
2
 + c; f(x) = x

2 
+ bx + c; f(x) = a(x - b)(x - c)). Detta var något som kom till 
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uttryck i den första aktiviteten och jag förstod att de trodde att konstanterna har samma 

innebörd oberoende av i vilken allmän formel de är placerade i.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten står för vilken tillförlitlighet studien har och kan fastställas på två sätt, genom 

själva mätmetodens stabilitet, likvärdighet och homogenitet eller genom 

interbedömaröverenstämmelse (Stensmo 2002). Det innebär att om man upprepar studien 

skall undersökningen ge samma resultat eller ett liknade resultat, oberoende av vem som gör 

den. Hög interbedömaröverensstämmelse betyder att forskaren har en liten påverkan på 

resultaten. Jag agerade så lite som möjlig och lät mina elever själva klara av att lösa 

uppgifterna. Det var endast om de fastnade och bad om hjälp som jag interagerade i studien. 

Aktiviteten som eleverna kom att utföra var styrd och gjordes i olika steg som gör att den är 

lätt att upprepa med andra elever. Tack vare att det teoretiska ramverket är använt av andra 

forskare inom matematikdidaktiken anser jag att det höjer mätmetodens stabilitet. Med 

validitet menar man överensstämmelse av studien med verkligheten som studien avser att 

studera.  Jag kom att göra en fallstudie och detta gör att studien blir en spegelbild av 

verkligheten. Validitet delas in i empirisk och teoretisk validitet där den empirisk använder 

sig av någon form av mätinstrument. Detta saknas i den teoretiska validiteten där man gör en 

logisk undersökning, dvs. hur väl begrepp, teorier eller mätmetoder stämmer överens med 

verkligheten. I min undersökning är den teoretiska validiteten för begrepp och teorier om hur 

elever får ny kunskap genom ett IKT-verktyg som kommer att testas, med ett ramverk som 

använts av andra. Med detta anser jag att reliabiliteten och validiteten blir god.  

5.6 Genomförande och bearbetning 

Mitt syfte med studien var att försöka svara på den övergripande frågan: Utvecklar elever en 

konceptuell/procedurell förståelse för andragradsfunktioner genom GeoGebra och i så fall på 

vad sätt? Till min hjälp satte jag upp två underfrågor nämligen vilka möjliga matematiska 

processer och transformationer erbjuder GeoGebra elever inom området andragrads-

funktioner, vilka eventuella funktioner har dessa matematiska processer och hur kopplar 

eleven dessa eventuella matematiska processer till det algebraiska uttrycket som beskriver en 

andragradsfunktion och kan detta ge en större begreppslig förståelse? 

 

Jag har använt Duvals (2006) ramverk som mall för att definiera vilka representationer som 

eleverna transformerar mellan och om den matemetiska processen var en konvertering eller 

behandling. Detta ramverk har använts av tidigare forskare som till exempel Sfard (1991). 

Enligt tidigare forskning inom matematikdidaktik anser man att om transformeringen sker 

mellan två representationer anses detta ge eleverna en mer djupare förståelse för det specifika 

området. Gav GeoGebra dem möjlighet att göra detta med hjälp av programmet?  

 

Jag valde även att analysera hur representaionerna kunde stödja lärandet genom att stärka 

ramverket med Ainsworth (2006) sätt att se på de multipla representationerna. Han delade in 

representationerna i dess förmåga att stödja lärandet i tre huvudfunktioner: begränsande 

funktion, kompletterande funktion samt en fördjupande funktion. Skillnaderna mellan dessa 

tre funktioner är att den kompletterande funktionen har ett annat sätt att förmedla information 

och gav eleven ett nytt sätt att se på uppgiften. Med Ainsworhs sätt att klassificera 

representationer (uppdelat i begränsande, kompletterande och fördjupande funktion) och 

Duvals tankar om transformationer inom och mellan register analyserade jag aktiviteten som 

undersökningens elever utförde. 
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5.6.1 Forskningsprocessen  

I det inledande skedet av examensarbetet var det fokus på inläsning av litteratur som handlade 

om tidigare forskning gjord på IKT-verktyg och algebra, för att senare gå över till 

andragradsfunktioner. Nästa fas var att hitta ett ramverk som använts av forskare, vid analys 

av funktioner och elevers transformationer mellan olika representationer. Efter att ha läst 

bland annat Persson (2010) avhandling kom jag i kontakt med Duvals ramverk vilket lade 

grunden för en del det ramverk som jag antagit till min analys. I Ebbelind och Roos (2011) 

examensarbete fick jag en första kontakt med Ainsworhs ramverk och tillsammans med Duval 

kom det att bli det ramverk som kommer att användas för att analysera det insamlade data i 

denna studie. Litteratursökningen gjordes genom sökmotorer som återfanns på internet som 

OneSearch, DIVA, Google schoolar och universitetsbibliotekets katalog, men även litteratur 

som fanns i de referenslistorna hos de mest relevanta studierna. 

5.6.2 Genomförandet 

Vid undersökningstillfället ett utfördes en aktivitet i GeoGebra med 17 elever. Ett 

inspelningsprogram, Camtasia, användes för att få med både vad som sades (ljudfiler) och vad 

som gjordes på skärmen (skärminspelning). Eleverna antecknade sina svar skriftligen i ett 

utdelat häfte, som jag efter undersökningstillfället tog in för analys. Därefter försökte jag 

analysera elevernas svar och jag upptäckte då att jag inte kunde få med allt som sades på de 

inspelade ljudfilerna. Det var för mycket sorl i klassrummet. Jag upptäckte att det tyvärr inte 

räckte med att analysera elevernas skrivna svar till uppgifterna. Jag valde därför att göra en 

kompletterande undersökning med sex elever, fördelade på tre grupper om två. Eleverna 

utförde aktiviteten ”Funktionsförflyttningen (bilaga C). Eleverna uppmanades till diskussion 

och reflektion under tiden som de gjorde aktiviteten. Under aktiviteten var jag med som 

observatör och kunde anteckna om eleverna gjorde något som inte kom till uttryck i ljudfilen 

eller på skärmen, som gester eller ansiktsuttryck. 

5.6.3 Bearbetning av data  

Jag valde att bearbeta mina inspelade data med hermeneutisk analys som går ut på att studera 

delarna och sedan betrakta delarna i en större helhet. Jag inledde med att samla rådata som 

exempelvis elevernas svar, inspelade ljudfiler och skrivna anteckningar från aktivitet två. Jag 

gick sedan vidare med att transkribera ljudfilerna och analyserade svaren genom att använda 

det teoretiska ramverket.  Undersökningen gick ut på att ta reda på vilka transformationer och 

funktioner som aktiviteten i GeoGebra gav. Representationerna, transformationerna och 

register kodades efter det Duvals (2006) ramverk som är lagt för denna studie. 

Representationer , transformationer och register kodades efter Duvals (2006) ramverk. För att 

kunna få en insikt i vilken form av stöd som varje representation gav eleven, gjordes även en 

kodning för om den var begränsande, kompletterande eller fördjupande. Genom att arbeta på 

detta sätt anser jag att det är den inhämtade data som styr teorin. 

 

Med hjälp av Duvals och Ainsworths teoretiska ramverk utförde jag analysen i två steg. 

Steg 1: Identifierar de matematiska processerna och transformationerna enligt Duvals ramverk 

och ta reda på vilka av dessa som erbjuds av GeoGebra, samt vilken funktion dessa eventuella 

processer har. Matematiska processernas olika representationer och register uppdelas i: 

multifunktionella diskursiva, mono-funktionella diskursiva, multifunktionella icke- 

diskursiva, mono-funktionella icke-diskursiva. Därefter analyserades vilken typ av 

transformation sker (enligt Duvals sätt att skilja på semiotiska representationer), det vill säga 

om var det behandling eller konvertering. Genom att använda Ainsworths ramverk har jag 

identifierat processens funktion nämligen om det var begränsande funktion, kompletterande 
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funktion eller fördjupande funktion. 

Steg 2: I det andra steget analyserades hur eleven kopplar dessa eventuella processer till det 

algebraiska uttrycket? 

 

Elevgrupperna kommer att betecknas med A, B och C och eleverna i varje grupp får 

följaktligen A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Med anledning av att instruktionerna var skrivna på 

ett styrt sätt arbetade sig alla tre grupperna igenom uppgifterna på ett liknade sätt och jag 

väljer att ta ett exempel från varje grupp.  

Det analyserade materialet kan ge möjlighet att besvara studiens övergripande frågeställning 

är, som jag tidigare nämnt, ”Utvecklar elever en konceptuell/procedurell förståelse för 

andragradsfunktioner genom användningen av GeoGebra och i så fall på vad sätt?”. För att 

kunna svara på denna fråga kommer jag först att besvara följande underfrågor (1) Vilka 

möjliga matematiska processer och transformationer erbjuder GeoGebra elever inom området 

andragradsfunktioner samt vilka eventuella funktioner har dessa matematiska processer? (2) 

Hur kopplar eleven dessa eventuella matematiska processer till det algebraiska uttrycket som 

beskriver en andragradsfunktion och kan detta ge en större begreppslig förståelse? 

Erbjuder GeoGebra möjlighet för eleverna att arbeta med olika transformationer och i så fall 

vilka? Transformationer har i tidigare forskning visat sig vara betydelsefulla för att bygga en 

större och djupare matematisk förståelse i enlighet med Persson (2010) och jag vill undersöka 

vilka transformationer en aktivitet i GeoGebra kan bidra med. Tidigare forskning menar att 

registerbyte med en konvertering ger en djupare förståelse än behandling inom samma 

register och jag vill undersöka om GeoGebra ger eleverna möjligheten att göra konventeringar 

för att dra slutsatsen om GeoGebra bidrar till en djupare förståelse. 

5.7 Etiska övervägande 

Jag har inför denna studie tagit del av de regler och riktlinjer som finns för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och som Vetenskapsrådet (2002) angivit. För att tillgodose 

samtyckekravet lämnades ett formulär (bilaga A) till alla eleverna som de skrev på om de 

godkände att vara med i min undersökning. Eftersom alla mina respondenter var över 15 år 

behövdes inte vårdnadshavaren kontaktas och jag gjorde dem medvetna om att de när som 

helst var fria att avbryta undersökningen. Anonymitetsskyddet är det viktigaste och 

självklaraste ur det etiska perspektivet och jag har därför skyddat deras identitet och tagit bort 

deras namn i texten till detta arbete. Därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Jag var noga 

med att berätta för mina informanter, att den empirin som kommer fram under detta arbete 

endast kommer att användas i forskningsändamål och med detta är nyttjandekravet 

tillgodosett. 

6 Resultat och analys   

Som jag tidigare beskrivit i avsnitt fyra kommer aktiviteten analyserades i två steg. I detta 

kapitel kommer resultaten presenteras i relation till dessa steg. 

 

6.1 Aktivitetens matematiska processer, funktioner och transformationer i sin helhet 

Språket och tolkningen av uppgiften var den process som eleverna i alla grupperna gjorde 

först. De tolkade den skriva textens instruktioner över till talspråk och diskuterade med 
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varandra om innebörden. I en av grupperna blev det osäkert hur de skulle räkna på uttrycket 

och följande dialog belyser detta 

 

Elev A1 läser högt, blir tyst och läser igen:  

A1 Hur ska konstanterna väljas om man vill flytta kurvan två enheter åt höger och 

 fem enheter ner med bibehållen form?  

A1  Den är jättesvår. Där är tre konstanter, vad skall vi göra? Vill dom att vi skall 

 räkna på det, men det är kan man ju inte.  

A1 konstaterar att det finns tre konstanter genom att studera den allmänna formeln, vilket är 

helt korrekt, men blir osäker på om hon skall beräkna dem och i så fall hur detta ska gå till? 

A2 Vi kan testa oss fram och sätta olika tal på bokstävernas plats. Jag tror det är 

meningen att vi skall använda GeoGebra. (Eleverna tittar osäkert bort mot mig, 

jag nickar instämmande) 

A1 Vad är x? Jag vet inte vad jag skall börja med?  

 

Här skedde en behandling inom språkregistret och eleverna förhandlade med både sig själva 

och med varandra om textens innebörd. Representationen var diskursiv och skedde i det 

multifunktionella registret enligt Duvals ramverk, och dess representation var av 

kompletterande funktion. Språket var blandat med både matematiska begrepp och vardagliga 

uttryck. Symbolerna y och x skulle av eleven förstås som den oberoende och beroende 

variabeln, men eleven såg dem som bokstäver och inte som symboler. Här blev en av eleverna 

osäker på vad som menades. Symbolerna begränsade aktiviteten tillfälligt och efter att 

eleverna diskuterat och fått en gemensam innebörd kunde de gå vidare med lösa uppgiften. 

Under den delen av aktiviteten när eleverna diskuterar det algebraiska uttryckets olika 

variablers innebörd, är de fortfarande under den diskursiva representationen men har flyttat 

sig till det monofunktionella registret och representationen är kompletterande. 

Transformationen är fortfarande en behandling för den sker inom samma register, det är inte 

förrän eleverna skriver in uttrycket i GeoGebras inputfönster som de får en möjlighet att 

uppleva en konventering, vilket gör att representationen har en fördjupande funktion och 

representationen går från diskursiv till icke-diskursiv, samt inom det monofunktionella 

registret. 

6.1.1 GeoGebra matematiska processer och tranformationer, samt dess funktion.  

I samma elevgrupp sker följande konversation när de kommit lite längre in i aktiviteten och 

skall skriva in andragradsfunktionen i GeoGebra. 

 

I instruktionerna för uppgiften står det följande: Hur ska konstanterna väljas om ni vill flytta 

kurvan två enheter åt höger och fem enheter ner med bibehållen form? 

 

A2 Jag hade provat med 1 på a, - 2 på b och - 5 på c. Men om jag tar - 2 så blir det  

(x - (- 2)) och detta betyder att lika tecken ger plus. Vad tror du, skall vi ändra 

till plus?  

A1 Jag har ingen aning, jag tror vi får testa oss fram. 

Elev A2 skriver in y = 1(x + 2)
2
- 5 i GeoGebras input-fält och trycker på enter.  

A1 Vad har den gjort? Den har flyttat nedåt 5 steg, men den har flyttats två steg åt 

vänster, inte åt höger. Så plus gör att kurvan rör sig åt vänster och då måste 

minus flytta en åt höger. Vi skriver in det på igen y = 1(x - 2)
2
- 5. Nu stämmer 

det, kurvan har flyttats åt höger två steg och fem steg nedåt längst y-axeln.  
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Eleverna använde främst GeoGebra som en brygga mellan frågan om konstanternas värde och 

det algebraiska uttrycket. GeoGebra gav eleven en tillgång till att byta register, med en 

konventering från det algebraiska till en ikonisk bild och sedan även kontrollera svaret genom 

att jämföra med parabeln y = x
2
. Dessa konventeringar gjordes i flera steg från det 

monofunktionella diskursiva till det monofunktionella icke-diskursiva (algebraiska uttrycket 

till den grafiska framställningen av andragradsfunktionen) denna representation är 

kompletterande och ger eleven en ny möjlighet att lösa uppgiften. De olika uppgifterna löstes 

av eleverna, genom att tolka grafen och läsa av koordinaterna. Här var eleven tvungen att 

tolka texten i frågan rätt och sedan översätta detta till den grafiska bilden. Man gick från det 

multifunktionella diskursiva skriftspråket till det monofunktionella icke-diskursiva grafens 

koordinater. I detta steg skedde det en konventering och representationen var fördjupande och 

bidrog till att ett resultat till frågan kunde ges. GeoGebra var en länk mellan den skrivna 

textens tolkning och det algebraiska uttrycket. 

 

Figur 3. Graf y = 1(x - 2)
2
- 5 ritad av elevgrupp A 

 

Följande transkribering är från deluppgift två av aktiviteten och denna gång var det grupp B 

som löste uppgiften. De läste följande instruktioner: Hur ska konstanterna väljas om ni vill 

flytta kurvan tre enheter åt vänster och sex enheter upp med bibehållen form? 

 

B1 Kurvan skall flyttas tre enheter till vänster och sex enheter upp. Jag kan jämföra 

med uppgiften vi gjorde precis, där var det höger, nu är det vänster. Jag måste 

byta tecken framför b till + och det är likadant med sex som måste få ett plus för 

att flytta sig uppåt.  

Eleven skriver in y =1(x + 3)
2
 + 6 i input fältet i GeoGebra och trycker enter.  

B2 Oj, den blev jättekonstigt, den hänger i luften. Stämmer det, har den flyttat 

 sig tre steg åt vänster och sex enheter upp? Det ser okey ut. 

 

Precis som i den förra uppgiften skedde det först en tolkning av den skrivna texten, diskursiv 

representation/multifunktionella register för att sedan skrivas om med symboler och slutligen 

har eleverna bytt till den diskursiva representationen/monofunktionella registret. Det sker en 

konventering mellan register och representationen är kompletterande för det är ett nytt sätt att 

se på samma sak. Gruppen hade nu grafen framför sig och skulle tolka om den rört sig tre 

enheter till vänster och sex enheter upp. De befinner sig då i det monofunktionella registret/ 

icke diskursiv och ikoniska representationen. Eleverna tolkade samt kontrollerade grafens 

förflyttning över i vanligt talspråk. Återigen hamnade vi i det multifunktionella/diskursiva 

registret, process var en konventering och representationen var av fördjupande karaktär. 
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Figur 4. Graf y =1(x + 3)
2
 + 6 ritad av elevgrupp B 

 

I sista uppgiften skulle eleverna först tolka en graf och sedan skriva in det algebraiska 

uttrycket i GeoGebra. Med andra ord skall grafen leda fram till det algebraiska uttrycket. 

Uppgiften lyder:  

 

Hur ska konstanterna väljas så att vi får den kurvan som visas i figuren B? 

 

 

 
Figur 5. Figur B från bilaga C 

 

Nedan följer konversationen mellan elev C1 och C2 när de löste uppgiften: 

 

C1 Vi skall rita som bilden visar, vad skall vi börja med?  

C2 Vi kan bestämma oss för om det är en max eller min, för detta kommer att ändra 

tecknet framför parentesen. 

C1 Jag kommer ihåg detta från genomgången tidigare att – ger maximum och + ger 

minimum. Det skall vara ett – tecken framför parentesen. Vad var nu uppåt och 

nedåt?  

C2  + var upp – var ned och det var på c plats, -4 på c.  

 

Eleverna kom fram till att -4 skulle stå på c plats och får fram följande algebraiska uttryck  

y = - (x + 1)
2 

- 4 och skrev in det i GeoGebra inputfält. Eleven kontrollerade om kurvan har 

blivit placerad som figur B. 
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Figur 6. Graf y = - (x + 1)

2 
- 4 ritad av elevgrupp C 

 

C2 Okej det ser bra ut, men bildens kurva ser smalare ut och har inte samma 

 skärning med x-axeln. Titta på bilden i uppgiften, skärningen med x är ungefär  

 -0.5 och vi har -1. Hur ändrar vi på detta? 

C1 Skall vi sätta något före parentesen, typ en 2:a?  

Elev C2 skriver in y = - 2(x + 1)
2
- 4 och skriver in det i GeoGebra.  

C2  Nu stämmer det bättre med bilden. 

 

 

 

Figur 7. Graf y = - 2(x + 1)
2
- 4  ritad av elevgrupp C. 

 

Elev C1 och C2 var den enda av de tre elevgrupperna som upptäckte att grafen var smalare än 

y = x
2
 och som justerade detta med att sätta en konstant som var större än ett framför 

parentesen (markerad a i den allmänna formeln).  

6.1.2 Hur eleverna kopplade dessa eventuella processer till det algebraiska uttrycket 

Eleverna kontrollerade hur kurvan flyttades i y och x-led med hjälp av aktiviteten och band 

detta till det algebraiska uttryckets olika variabler med GeoGebras hjälp, genom att de 

studerade vad som hände när de olika variablerna fick andra värden och tecken. Alla tre 

grupperna kom fram till att a påverkade kurvan och gav beroende på tecknet framför kurvan 

antingen ett maximum (-) eller minimum (+), däremot upptäckte endast en av de tre 

grupperna att värdet av a gjorde kurvan smalare (a >1) eller bredare(a <1). Vidare fick alla de 

tre grupperna fram samma tolkningar av variablerna b och c, där b står för kurvans rörelse i x-

led (+ flyttar kurvan till vänster, - flyttar kurvan åt höger) samt att c inverkan på det 

algebraiska uttrycker var att flytta kurvan i y-led (+ uppåt och – nedåt).  

 

Eleverna befann sig i inledningsskedet av uppgiften i det icke diskursiva representationen/ 

multifunktionella registret (när de tyder den grafiska bilden på dataskärmen i GeoGebra) och 

tydde först grafen och översatte sedan detta till det ett algebraiskt uttryck. Detta gjorde de som 
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i de andra uppgifterna genom att gå över till den diskursiva representationen/ 

multifunktionella registret i och med att de förhandlade med varandra med talspråket, 

transformationen var en konventering. Funktionen var kompletterande och eleverna rörde sig 

vidare till diskursiv representation/monofunktionella registret när de skrev in den algebraiska 

funktionen i inputfönstret i GeoGebra. Här upptäckte just denna elevgrupp att grafen var 

bredare än uppgiftens graf. De bestämde sig för att prova med en större variabel framför 

parentesen för att se vad som hände med grafen. De drog slutsatsen att en variabel större än 

ett ger en smalare kurva och att kurvan hade fått samma form som uppgiftens. Eleverna rörde 

sig i denna del av uppgiften först inom det icke-diskursiva representationen/monofunktionella 

registret tack vare grafen och kunde sedan därifrån gå från grafens bild till det algebraiska 

uttrycket och hamnade då i den diskursiva representationen/monofunktionella registret, för att 

sedan återigen hamna i den icke-diskursiva representationen/monofunktionella registret. 

Funktionen är kompletterande i den första biten av, för att sedan gå över att bli fördjupande 

när de korrigerat grafens bredd. 

 

Som den ovanstående analysen visar, bidrog GeoGebra med att vara en länk mellan den 

ikoniska bilden och det algebraiska uttrycket. Eleverna använde främst GeoGebra som en 

brygga mellan frågan om konstanternas värde och det algebraiska uttrycket. GeoGebra gav 

eleven en tillgång till att byta register, med en konventering från det algebraiska till en ikonisk 

bild och sedan även en möjlighet att kontrollera svaret genom att jämföra med parabeln y = x
2
. 

Dessa konventeringar gjordes i flera steg från det monofunktionella diskursiva till det 

monofunktionella icke-diskursiva (algebraiska uttrycket till den grafiska framställningen av 

andragradsfunktionen) och denna representation är kompletterande och ger eleven en ny 

möjlighet att lösa uppgiften. De olika uppgifterna löstes av eleverna genom att tolka graferna 

och läsa av koordinaterna. Här var eleven tvungen att vara klar över att man tolkat texten i 

frågan rätt och kunna översätta detta till den grafiska bilden. Man gick från det 

multifunktionella diskursiva skriftspråket till det monofunktionella icke-diskursiva grafens 

koordinater. I detta steg sker en konvertering och representationen är fördjupande och bidrar 

till att ett resultat till frågan kan ges.  

 

Under den första delen av aktiviteten, när eleverna tolkade texten i uppgiften har GeoGebra en 

begränsande funktion. Det var först när eleverna var klar med tolkningen av texten som 

GeoGebra blev ett instrument för eleverna. Det syntes tydligt i alla tre elevgrupperna att det 

var en osäkerhet hur de skulle använda instrumentet och i en av grupperna diskuterades om 

man skulle räkna på formeln och försöka få fram ett svar. Eleverna genomförde en 

konvertering när de från det algebraiska uttrycket skriver in det i GeoGebras inputfönster och 

fick fram den kurva som representerades av det skrivna uttrycket. Denna konvertering var av 

fördjupande natur och stärkte elevernas förståelse för uttryckets olika delar och för det 

allmänna uttrycket f(x) = a(x - b)
2
 + c. 

 

GeoGebra bidrog i alla tre grupperna med en fördjupande representation när de skulle 

reflektera över det algebraiska uttryckets konstanters inverkan på kurvan. I den sista uppgiften 

där eleverna skulle tolka bilden och försöka skriva det rätta uttrycket som grafen visade, 

hjälper GeoGebra till med att vara en länk mellan en ikonisk bild och det algebraiska 

uttrycket. Eleverna använde GeoGebra för att testa sina slutsatser och GeoGebra hjälper till 

med att ge en grafisk bild av deras algebraiska uttryck, representationen var av 

kompletterande och fördjupande funktion. I de två grupperna (A och B) upptäcker inte 

eleverna att kurvan som de skulle få fram uttrycket för är smalare än den kurva som de ritat 

in.  
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Eleverna tolkade det som gjordes i GeoGebra på ett reflekterande sätt. Med hjälp av graferna 

som de ritade lyckades de avgöra hur det algebraiska uttrycket påverkades dels av teckenbyte 

från – till + och dels vad storleken på de olika variablerna bidrog till. Jag drar denna slutsats 

utifrån att eleverna gjorde rätt antagande och klarade av att utföra aktiviteten på ett korrekt 

sätt med rätt svar i nästan alla momenten som de sex eleverna utförde. Det var endast i den 

sista uppgiften som två av grupperna missade att kurvan var smalare på bilden i uppgiften än 

vad de ritade i GeoGebra, de övriga variablerna var korrekta (b och c). En av elevgrupperna 

upptäckte att grafen var smalare och att den behövdes justeras med en siffra på variabeln-a:s 

plats och utförde uppgiften korrekt.  

 

Aktivitets analys visade att GeoGebra bidrar med både transformationer i form av 

konverteringar och behandlingar och att representationer när det gäller den matematiska 

processen är både begränsande, kompletterande och fördjupande. 

7. Diskussion   

7.1 Resultatdiskussion 

Jag utförde denna undersökning för att söka svar på om elever utvecklar en 

konceptuell/procedurell förståelse för andragradsfunktioner med GeoGebra och i så fall på 

vilket sätt. För att kunna ta reda på detta delade jag upp huvudfrågan i två olika delfrågor dels 

ville jag ta reda på vilka matematiska processer och transformationer som GeoGebra erbjöd 

eleverna inom området andragradsfunktioner, och dels vilka funktioner dessa matematiska 

processer hade. Den andra frågan skulle söka svar på hur eleverna kopplade dessa eventuella 

matematiska processer till det algebraiska uttrycket. 

7.1.1 Matematiska processer och transformationer, samt dess funktion  

GeoGebra var främst en brygga mellan den grafiska framställningen och den allmänna 

formeln (algebraiska uttrycket), men även som ett kontrollverktyg för de val som eleverna 

gjorde när det gällde konstanternas värde och tecken i den allmänna formeln. Under 

aktiviteten rörde sig eleverna mellan diskursiv/icke-diskursiv representationerna och mellan 

multi- respektive monofunktionella register. Med hjälp av Ainsworhts (2006) ramverk kunde 

jag finna att GeoGebra både kan ha en begränsande, kompletterande (vilket var den 

vanligaste) och en fördjupande funktion. Det förekom både behandlingar inom samma 

register, men även konventeringar mellan de olika register vilket tidigare forskare anser har en 

fördjupande inverkan på lärandet (Janvier 1987, Persson 2010). Det var främst GeoGebra 

omedelbara svar som gjorde att eleverna lätt kunde arbeta sig igenom uppgifterna och att de 

utan problem kunde lägga in flera olika kurvor i samma bild, bland annat utgångsgrafen y = x
2
 

för att lätt kunna jämföra. 

Genom att elever fick en ikonisk representation i form av en graf i GeoGebra, kunde de 

genom sitt undersökande sätt ge det algebraiska uttrycket en innebörd. Konstanternas tecken 

och storlek kom att förändra utseendet på grafen och genom detta fick eleverna en förståelse 

för hur det algebraiska uttrycket är länkat med den grafiska bilden. I enlighet med tidigare 

forskning (Duval 2006, Persson 2010) anses det att matematisk förståelse är att kunna 

använda lämpliga representationsformer, objekt och begrepp inom och mellan 

representationer. Det är främst konventeringar mellan olik register som ger en djupare 

matematisk förståelse, framför behandling inom samma register. En svårighet med algebra är 

att se hur olika gestaltningsformer är sammanlänkade, istället för skilda från varandra. Med 

denna aktivitet blev det algebraiska uttrycket knutet till en andragradsfunktions graf och 

eleven fick fritt testa sig fram för att flytta grafen som instruktionerna i uppgiften angav. 
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Tidigare forskning (Johansson, m.fl. 2003, Engström 2006) har kommit fram till att 

förståelsen för begreppen och metoderna blir bättre när eleverna tvingas att vara aktiva och lär 

sig att använda generella verktyg. Alla sex eleverna i undersökningen klarade av att utföra 

dessa funktionsförflyttningar på korrekt sätt. Detta hade inte varit möjligt utan den ikoniska 

representationen. Genom att låta eleverna vara aktiva och reflektera över sina handlingar och 

omedelbart bli varse en förändring i real tid kan eleven få en djupare förståelse för begreppet, 

andragradsfunktioner.  

Studiens tre grupper kunde lösa samtliga uppgifter med GeoGebra som hjälpmedel. Med 

GeoGebras ikoniska framställning skapade eleverna en djupare förståelse genom att studera 

det algebraiska uttrycket och konstanterna fick en djupare innebörd när de såg vad en 

förändring betydde. GeoGebra bidrog till att de rörde sig fritt mellan det algebraiska uttrycket 

och den grafiska framställningen. Eleverna fick en konceptuell förståelse för 

andragradsfunktioner genom att koppla den till den procedurella.  

GeoGebra var inte bara en hjälp att förstå det algebraiska uttrycket utan även ett sätt att kunna 

kontrollera svaren och man kan likna GeoGebras sätt vid funktionsperspektivet som Persson 

(2010) nämner i sin avhandling. Där undersöktes variablernas dynamiska karaktär. Genom att 

gör en förändring i det algebraiska uttrycket kunde eleven enkelt kontrollera att förändringen 

var den som var tänkt. Ainsworth (2006) delar in multipla representationers förmåga att stödja 

lärandet i tre huvudfunktioner; begränsande funktion, kompletterande funktion samt en 

fördjupande funktion och i denna studie fann jag att GeoGebra hade både kompletterande och 

fördjupande funktion. 

Duval (2006) har kommit fram till att konventering är en mer komplicerad procedur för 

eleven än en behandling inom samma register och att konventeringar bidrar med en större 

begreppslig förståelse. I studien görs flera konventeringar, vilket styrker att aktiviteten i 

GeoGebra bidrar med en ge eleverna en större förståelse för det algebraiska uttrycket. 

En svårighet som elever kan ha för algebra är att se att olika gestaltningsformer är besläktade. 

Med denna aktivitet blev det algebraiska uttrycket knutet till en andragradsfunktions graf och 

eleven fick fritt testa sig fram för att flytta grafen som instruktionerna i uppgiften angav. Alla 

sex eleverna i undersökningen klarade av att utföra funktions förflyttningar på rätt sätt och 

GeoGebra medverkade med de ikoniska representationerna. Transformationer som går mellan 

register anses ge en eleverna en möjlighet att få en djupare förståelse och det var ett av syftena 

med denna studie. Med det begreppsliga ramverket kunde jag se att GeoGebra gav eleverna 

en ny representationsmöjlighet och att detta gav dem en ny förståelse för 

andragradsfunktioner.  

7.1.2 Elevernas koppling mellan de matematiska processerna och det algebraiska uttrycket 

Med GeoGebra fick eleverna ett verktyg som gjorde en förändring synlig omedelbar, som i 

det fallet där eleverna ändrade variablernas värde och tecken i enlighet med instruktionerna i 

uppgiften. De kunde direkt se en förändring och tolkade den utifrån den graf som GeoGebra 

ritade upp, jämförde med vad texten ville att de skulle åstadkomma. GeoGebra var en länk 

mellan texten och det algebraiska uttrycket. Representationsformerna blev ett verktyg för hur 

eleven tolkade och kontrollera rimligheten av sina svar. Eleven skapade en multimodal 

situation och använde GeoGebra som en representation som förde aktiviteten vidare och 

gjorde att eleven klarade uppgiften. Enligt Duval (2006) kan man se denna komplementära 

funktion som eleven utförde över representationsgränserna både som en förenkling för eleven 

och som ett tecken på förståelse. Med Ainsworths (2006) funktionsperspektiv på lärandet 

kunde jag se att alla tre var representerade i studien tillsammans med GeoGebra, begränsande, 
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kompletterande och fördjupande funktion. 

Eleverna som ingick i min aktivitet hade inte börjat på kapitlet om andragradsfunktioner och 

kunde inte räkna fram resultatet algebraiskt utan var förvisade till att försöka använda IKT-

verktyget GeoGebra. De laborerade fritt och utan att ha en förutfattad mening hur man skulle 

kunna göra istället. Aktiviteten passade som ett inledande moment och kunde ge eleverna en 

tydligare bild över vad de olika konstanterna i den allmänna formeln f(x) = a(x - b)
2
 + c har 

för inverkan på grafens utseende. Det kan vara en styrka att göra detta innan man låter 

eleverna räkna och det abstrakta tar vid. Vid min första aktivitet var det flera elever som var 

rädda för att arbeta med datorn. De trodde att det skulle bli svårt och komplicerat bara för att 

de skulle använda ett verktyg, men detta försvann efter att eleverna hade testat GeoGebra.  

7.1.3 Konceptuell/procedurell förståelse och GeoGebra  

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om GeoGebra kunde vara ett verktyg i 

undervisning och om GeoGebra gav elever möjlighet till tranformationer och vilken funktion 

dessa eventuella tranformationer hade. GeoGebra gav eleverna möjligheter till att erfara både 

tranformationer i form av behandling inom samma register och konventeringar mellan olika 

register(Ainsworth 2006 & 1999, Duval 2006, ). Tidigare forskning (Frege 2002, Persson 

2010) anser att när elever erbjuds konvertering ger detta en större förståelse. Med GeoGebra 

fick eleverna en bild av hur det algebraiska uttryckets olika variabler är länkat till den grafiska 

bilden och vad som sker om man ändrar tecken och värde. Flexibiliteten, att kunna växla 

mellan de två perspektiven, objektet och processen är avgörande för avancerat matematiskt 

tänkande och svårt för många studenter. GeoGebra kan ge eleverna en 

konceptuell/procedurell förståelse för andragradsfunktioner och här måste man som lärare 

välja uppgift med omsorg.  

 

I denna studie kunde jag se hur GeoGebra fungerade både som en automat, där eleven kunde 

kontrollera svaret direkt, som ett verktyg för att ge en ny förståelse till variablernas inverkan 

på grafen och sist men inte minst som arena för det sociokulturella lärandet som sker genom 

kommunikation och samsyn med andra människor (Svensson 2008, Säljö 2000, Hylén 2010, 

Linderoth 2009, Säljö m.fl. 2003, Säljö & Rystedt 2008). Det sociokulturella lärandet blev 

speciellt tydligt när eleverna skulle förhandla om språkets innebörd i aktiviteten (Persson 

2011, Johansson m.fl. 2003, Dysthe 2003). Precis som Lantz-Andersson m.fl. (2009) kom 

fram till i sin forskning såg jag hur eleverna blir mer benägna att pröva sig fram, mycket 

därför att det är enkelt och inte kräver en så stor arbetsinsats, bara några knapptryckningar på 

tangentbordet. Det behöver inte vara negativt med att pröva och testa men man skall som 

lärare vara medveten om datorn inbjuder till ”fiske beteende” (Artigue, 2001), vilket kan 

innebära att den konceptuella förståelsen kan uteblir.  

 

Genom GeoGebras bilder kunde eleverna utan kognitiva hinder upptäcka mönster och 

egenskaper mellan det algebraiska uttrycket och grafen, vilket kan leda till en förståelse för 

det abstrakta begreppet (Leung 2003). Med aktiviteten i GeoGebra kunde eleverna studera det 

algebraiska uttryckets variablers värdes inverkan på den ritade grafen och se hur grafen 

flyttade sig beroende på vilken variabel man studerade. Detta bidrog till att eleven kunde få en 

förståelse för dualiteten som fanns mellan graf och uttrycket och stärka den konceptuella 

förståelsen (Sfard 1991). 

    

7.2 Metoddiskussion 

Studien utfördes med deltagande observation för att se och uppleva hur eleverna tar sig 

genom aktiviteten. Det är en fördel att kunna sitta som observatör och röra sig utanför 
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deltagarnas selektiva perspektiv och se det de inte ser (Fangen 2005), men samtidigt kunna 

vara deltagande om aktiviteten avstannar. Jag utförde studien som en singulär fallstudie i en 

skola och i detta finns både en styrka och en svaghet, Svagheten är att den inte är så lätt att 

generalisera, fördelen är att det är en verklig bild som analyseras. Den matematiska aktiviteten 

”Funktionsförflyttning” begränsade processen till några få begrepp. Jag ser inga problem i 

detta för resultatet sedan det inte är begreppen utan den matematiska processen som skall 

undersökas i GeoGebra. Genom att jag höll mig till de centrala begreppen som jag satt upp i 

mitt teoretiska ramverk anser jag att studiens validitet och interbedömarövenstämmelse var 

hög. Genom att spela in aktiviteten med programmet Camtasia fick jag både en filmfile och 

ljudfile. Jag kunde enkelt gå tillbaka och undersöka hur eleverna gjorde i GeoGebra och vad 

som sagts mellan dem. Detta gör att studie har hög reliabilitet. 

 

7.3 Implikationer för undervisningen 

Att införa IKT-verktyg i undervisningen är något som skolverket uppmanar oss lärare till. 

IKT-verktyget kan bidra med omväxlande undervisning och kanske få våra elever mer 

motiverade. Om lärare tar sig tid att lära sig programmet GeoGebra upptäcker man att det kan 

användas inom flera områden. Man kan utforma uppgifterna så att eleven själva kan 

kontroller sina svar, en arbetsform som kan underlättar för läraren. Med datorn som IKT-

verktyg, har man som lärare en möjlighet att variera sin undervisning, individanpassa och ta 

in verkligheten i klassrummet både med aktuellt och intressant material. Det är en värld där 

många elever känner sig hemmastadda, men man måste noga ha tänkt igenom vad det är man 

vill uppnå med sitt IKT-verktyg. Det är viktigt att syftet är tydligt, både för lärare och elever 

och att man ger eleverna tydliga instruktioner. På grund av otillräckliga kunskapen hos 

eleverna och att man ofta har en övertro till tekniken ifrågasätts inte alltid resultaten. Läraren 

har en viktig roll i att kontrollerar att eleverna får de rätta resultaten när de arbetar med IKT-

verktyget. Resultat av lärandet är inte bara beroende av IKT-verktyget. En viktig bit är att 

hitta de rätta uppgifterna. Lärarens utmaning är att hitta uppgifter som kan ge eleverna både 

ett reflekterande och konceptuell lärande. Problemet med datorerna är att eleverna får tillgång 

till en hel del annat som Google och Facebook. Vilket lätt kan bli distraherande och är ett 

problem som är svårt för läraren få kontrollen över. 

  

Om jag tittar specifikt på denna studies resultat och vilka fördelar eleverna uttryckte när det 

arbetade med GeoGebra kom det fram att de tyckte att det var lätt och enkelt att rita grafer 

och värdetabeller. Eleverna jämförde det med grafräknaren och menade att det blev tydligare 

med GeoGebra och att man kunde lätt ha flera bilder synliga samtidigt i sammaarbetsblad. 

Detta gör att man kan jämföra utan att byta bild och det är även möjligt att flytta bilden 

genom att dra den på skärmen. GeoGebra ger eleverna ett aktivt undersökande arbetssätt där 

läraren har möjlighet att ge eleverna färdiga lösningar eller låta dem själv konstruera dem, allt 

för att de skall öka sin förståelse för begrepp och färdigheter med programmet. Genom att låta 

eleverna arbeta med GeoGebra kan de ställa upp hypoteser, kontrollera, resonera, undersöka 

och förbättra för att få en djupare förståelse för matematik. 

 

För att kunna använda GeoGebra krävs det att eleverna lär sig att hantera programmet och 

detta kan vara tidskrävande och kan ses som en nackdel. En annan nackdel med GeoGebra är 

att programmet inbjuder till att eleverna prövar sig fram, vilket kan resultera i att de inte 

förstår helheten och endast får procedurell förståelse för uppgiften de arbetar med. Ett 

exempel är att eleverna inte upptäcker sambandet mellan grafen och det algebraiska uttrycket. 

Man ser vad som sker på skärmen i grafen men kan inte koppla detta till det algebraiska 

uttrycket. GeoGebra inbjuder till pröva och misstag (”trial and error”) där eleven testar sig 

fram utan veta exakt varför, vilket både kan vara en styrka och en svaghet. Styrka för att 
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eleven analyserar och reflekterar, vilket kan ge eleven en djupare förståelse för begreppet men 

inte för det slutgiltiga resultatet. Här är det viktigt att läraren hjälper eleven och vägleder så att 

förståelsen blir även konceptuell och holistisk. Kommunikationen mellan eleverna kommer av 

sig själv på grund av att eleverna laborerar, analyserar och reflekterar över funktionens 

förflyttning. Den abstrakta matematiken presenteras på ett visuellt sätt och eleverna slipper 

bygga egna bilder av förståelse i sina tankar utan får dem presenterade av IKT-verktyget. 

GeoGebra har i denna studie visat att IKT-verktyget har en möjlighet att ge det holistiska 

inlärningssättet ytterligare ett instrument (Jedeskog 1993). 

 

Genom att låta eleverna reflektera över de olika andragradsfunktioners uttrycks uppbyggnad 

och låta dem testa sambandet mellan rötterna och konstanter till en ritad graf kan eleverna få 

en holistisk förståelse för sambandet mellan graf/uttryck. Hur skriver man det algebraiska 

uttrycket på den allmänna formeln f(x) = x
2
 + px + q om man har kurvans graf framför sig? 

Om man skall låta eleverna utföra detta krävs det att läraren har gått igenom sambandet 

mellan rötter och koefficienterna innan aktiviteten påbörjas (samband rötter/koefficienter för 

formel x
2 

+ px + q = 0; p = – (x1 + x2); q = x1x2). Den grafiska presentationen av funktionen 

kan ge svar på frågan hur många nollställen grafen har och vilka nollställena är. Man skall 

dock vara medveten om att grafens rötter inte alltid blir så exakta när man läser av dem i ett 

koordinatsystem som om man använt en algebraisk lösningsmetod (som till exempel pq-

formeln). Med hjälp av GeoGebras bilder kan man låta eleven reflektera hur många lösningar 

en andragradsfunktion och varför det finns tre olika möjligheter, två rötter, en rot och ingen 

reell lösning. 

 

När man studerar polynom av högre grader än andragradsfunktioner behöver eleverna kunna 

faktorisera. Man skulle kunna introducera faktorisering genom att be dem studera nollställena 

av en funktionens graf även av högre polynom än två. Genom att ta reda på funktionens 

nollställen kan eleverna lätt utan att göra algebraiska uträkningen få fram funktionens uttryck 

skrivet på formen y = ax (x1 + b)(x2 + c). Eleverna kan gå vidare och skriva om 

polynomuttrycket med de faktoriserade termerna och som ett sista steg räknar eleverna ut 

värdet för variabeln a genom att läsa av två koordinater (x och y) på grafen och sätta in dessa i 

det faktoriserade uttrycket. Fördelen med detta är att man bryter ner lösningen i smådelar och 

eleven arbetar sig systematiskt igenom en uppgift som denna, som för många elever kan 

uppfattas som svår och obegriplig. Grafen gör att man för tillfället kan hoppa över hur man 

löser det algebraiskt, vilket bör förklaras tydligt vid ett annat tillfälle. Man skulle kunna 

använda samma lösningssätt som förklarats ovan för polynom av högre grad än tre. Grafen 

ger eleven de nollställen som är i det reella talplanet men inte de komplexa nollställena 

(imaginära tal) och det är viktigt att poängtera detta för eleverna.  

 

Genom att få in ett verktyg i matematikundervisningen och låta detta vara med under olika 

moment får eleverna en erfarenhet och förtrogenhet till verktyget och man skulle kunna 

använda programmet för problemlösning inom både fysik och biologi, men även inom 

matematikens derivata och integralavsnitt. 

 

Aktiviteten ger eleverna en förståelse för konstanternas inverkan på det algebraiska uttrycket 

och hur detta påverkar grafen av funktionen. Kunskapen begränsas i form av de uttryck som 

man väljer att eleverna skall undersöka och här är det viktigt att man tänkt igenom målet med 

aktiviteten noggrant. Genom att låta dem jämföra olika algebraiska uttryck och upptäcka hur 

uttrycken skiljs åt kan eleverna få en större förståelse. De elever som gjorde 

funktionsförflyttning trodde innan aktiviteten att konstanterna a, b och c i de olika formlerna 

för andragradsfunktioner (ax
2 

+ bx + c, faktoriserad form a(x + b)(x + c) samt 
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kvadratkompletterad form a(x + b)
2 

+ c)kunde bytas ut och man fick samma kurva. I 

aktivitetens slutskede fick eleverna kontrollera detta med hjälp av GeoGebra. De testade att 

sätta in samma konstanter i de olika uttrycken och såg att graferna blev olika. Ett annan 

möjlig övning skulle kunna vara att eleverna får träna sig i att ta fram det algebraiska 

uttrycket om de har grafen framför sig.  Om eleverna får en större insikt i hur det algebraiska 

uttrycket är uppbyggt grafiskt kan missförstånd undvikas. Eleverna kan bli medvetna om att 

man utifrån det algebraiska uttryckets uppbyggnad kan dra slutsatser om hur grafen ser ut. I 

aktiviteten kunde eleverna upptäcka se hur grafen flyttade sig i x- respektive y-led beroende 

på konstanternas värde och tecken. Detta hänger ihop med det uttryck som är givet nämligen 

f(x) = a (x - b)
2
 + c.  

 

Hur bestående blir kunskapen som eleverna inhämtar genom verktyget? Detta måste man sätta 

i relation till tidigare kunskaper och den kunskap som läraren kommer att bygga vidare på. 

Som en isolerad aktivitet ger den endast en förklaring till vad de olika konstanternas inverkan 

är på det algebraiska uttrycket. Man behöver ge eleverna fler begrepp (faktorisering och 

kvadratkomplettering för att nämna några) och bygga vidare på deras kunskap och förståelse. 

Med i denna kunskapsbildning kan man använda IKT-verktyget om man finner det som ett 

hjälpmedel. IKT-verktyget skall ses som en möjlighet att variera och visuellt visa 

matematiken som oftast presenteras abstrakt för eleven. Med IKT-verktyg får man en 

möjlighet att studera samband, göra det på ett enkelt och snabbt sätt och få in verkligheter i 

undervisningen. Men GeoGebra har sina brister och här måste läraren vara beredd att gå in 

med förklaringar och se till att eleven får en konceptuell förståelse, så det inte stannar vid en 

procedurell. Eleven måste som i all annan matematik (med eller utan verktyg) vara noga med 

att kolla rimligheten i sina resultat och som lärare bör vi uppmana dem att alltid tänka på 

detta. Bara för att det är ett tekniskt verktyg betyder det inte att alla svar blir korrekta.  

 

Hur stort inflytande har uppgiftens upplägg på resultatet? Vilka uppgifter man väljer och hur 

de är konstruerade spelar en stor roll för slutresultatet. Om tanken är ett eleverna skall kunna 

arbeta utan att behöva lärarens hjälp måste uppgifterna vara konstruerade så att de lätt kan 

kontrollera svaret som de får fram av IKT-verktyget. Annars är det risk för att felaktiga 

kunskaper befästes. Det är därför viktigt att läraren har en väl genomtänkt pedagogisk tanke 

innan man låter elever genomföra uppgifter med IKT-verktyget.  

 

Man skall betänka att datorprogrammen åldras och blir snabbt gamla i IT-världen vi lever i. 

Kunskapen som man får kring användandet av programmet blir inte speciellt långlivad och 

den kan vara gammal innan man ens hunnit lämna skolans värld. Om man ser på IKT-

verktyget som ett komplement till undervisningen och en möjlighet för eleverna att laborera, 

testa idéer och resonera med sina kompisar så är det ett bra verktyg, men det kan aldrig ersätta 

penna och papper. Vad är det som gör att programmet blir till ett verktyg för lärandet? Här 

vill jag poängtera att det är beroende av vilka uppgifter man väljer. Man måste lägga fokus på 

att välja uppgifter som i ger den förståelse som man är ute efter. Utan rätt uppgifter blir det 

inga framgångar av lärandet och arbetet med IKT-verktyget är meningslöst. Jag anser att de 

framgångar jag såg hos eleverna i min isolerade aktivitet funktionsförflyttning till stor del 

måste tillräknas uppgiftens uppbyggnad. Eleverna kan inte fritt laborera och få samma 

förståelse av problemet som när uppgifter styr lärandet framåt. Som lärare måste du ha fokus 

på uppgifterna och sedan se om IKT-verktyget kan hjälpa till att göra sambanden tydligare för 

eleven.  
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7.4 Vidare forskning 

Det talas i litteraturen att svaga elever inte är behjälpta av IKT-verktyg. Mycket för att de inte 

ifrågasätter svaren, vilket kan innebära att felaktiga kunskaper befästes. Jag skulle vilja se mer 

forskning kring denna problematik. Vad kan man göra så att IKT- verktyget kan bli att bra 

verktyg i händerna på alla elever?  
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Bilaga A,  Elevernas godkännande (1 sida) 

Din medverkan a r viktig! 

  
Som blivande lärare i matematik vill jag i detta examensarbete undersöka hur ni elever 

använder GeoGebra och om det är ett lämpligt verktyg i matematikkurs 2b. Det handlar 

främst om lösa uppgifter i dataprogrammet GeoGebra och att besvara två frågeformulär, 

eventuellt kan det bli frågan om någon intervju där en lösning behöver en närmare förklaring. 

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i undersökningen, men att din medverkan är ytterst 

viktig för utgången av studien. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst och utan några 

som helst konsekvenser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och din 

anonymitet garanteras! Om du har några frågor eller funderingar kring undersökningen, är 

det bara att kontakta mig (se kontaktmöjligheter nedan). Jag hoppas verkligen att du vill 

hjälpa mig att öka kunskapen kring användningen av GeoGebra i gymnasieskolan. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Malmö, november 2012 

Catarina Larsson  

claov09@student.lnu.se 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn: _________________________________  

 

Skola: _________________________________ Klass: _________ 

 

Jag samtycker till medverkan i denna undersökning. 

Ort och datum   Underskrift  

 

______________________  _____________________________________ 

 

  



 

 

Bilaga B, Undersökningstillfälle 1, elevmaterial (7 sidor) 

Vad är GeoGebra? 

GeoGebra är ett program för dynamisk geometri som låter dig interagera med grafer och 

konstruktioner på ett intuitivt sätt. GeoGebra är ett matematiskt laboratorium som är både 

gratis och programmerbart. GeoGebra hanterar funktionsritning, euklidisk geometri, 

translationsgeometri, beräkningsgeometri, kopplar geometri med algebraiska och numeriska 

representationer, har kalkylblad och begränsad CAS. GeoGebra underlättar skrivandet av 

labbrapporter då det blir lika lätt att mata in mätdata som att anpassa räta linjer med de 

inbyggda regressionsverktygen. Grafer, punkter och texter kan färgläggas, markeras och 

koordinataxlar kan förses med axlar och enheter.  

Nu är vi redo att slänga oss in i matematikens underbara värld och utforska den med hjälp av 

GeoGebra.  

Hur laddar man ner GeoGebra till sin dator 
Vi börjar med att ladda ner programmet GeoGebra från nätet och detta går endast om du har 

java installerat annars måste du göra det först via http://www.java.com/sv/download/.  

GeoGebra kan laddas ner från http://www.geogebra.org/cms/. Tryck på Download! 

 

Klicka sedan på Webstart. Detta alternativ laddar ner och startar GeoGebra på din dator 

(information om GeoGebraPrim finns längre ned på denna sida). Efter nedladdningen kan 

man köra GeoGebra även då man inte är uppkopplad 

http://www.java.com/sv/download/
http://www.geogebra.org/cms/


 

 

 

Vissa webbläsare laddar ner och startar GeoGebra direkt. Andra webbläsare ger en två 

alternativ. Klicka på "Open/Öppna" så startar programmet och laddas ner.  

 

På Windows och Linux läggs det en GeoGebra-ikon på skrivbordet. Om man använder 

Ubuntu kan GeoGebra även laddas ner från Ubuntu Software Center. På Mac hamnar filen 

geogebra.jnlp där man valt att lägga nedladdade filer, därefter får man välja var man vill 

spara applikationen (GeoGebra4.app).  

 

Om rutan som visas i bilden ovan inte dyker upp, beror det på att en gammal GeoGebra-

applikation tagits bort utan att Javas cache har rensats. I sådana fall, följer man anvisningarna 

under troubleshooting länken nedan, man hittar Java Preferences under Program->Tillbehör. 

Om man bara vill köra GeoGebra i webbläsaren utan att ladda ner det, väljer man alternativet 

Applet Start istället för Webstart. 



 

 

Om ingenting fungerar beror det troligen på att Java inte är installerat alls på datorn, eller så 

är den installerade versionen föråldrad. 

GeoGebras webbplats innehåller även ett utmärkt användarforum och en Wiki. Äldre 

versioner av GeoGebra kan laddas ner från http://www.geogebra.org/webstart/history/.  

För troubleshooting, se FAQs: Installation och Troubleshooting.  

Camtasia 
Camtasia är ett gratis program som du kan använda för att spela in vad du gör i GeoGebra.  I 

min studie skall jag undersöka hur användarvänligt GeoGebra är och se hur ni elever 

använder det för att lösa andragradsfunktioner. För att kunna göra analyserna behöver du 

spela in vissa av uppgifterna i Camtasia . D essa uppgifter är markerade med STARTA 

INSPELNINGEN och det gör du med en enkel knapptryckning på REC respektive stänger av 

på STOP. 

Ladda ner programmet via följande länk  

http://www.techsmith.com/download/camtasia/default.asp 

  

http://www.java.com/en/
http://www.geogebra.org/forum/
http://wiki.geogebra.org/en/GeoGebra_Newsletter_2011-11
http://www.geogebra.org/webstart/history/
http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=7417
http://www.techsmith.com/download/camtasia/default.asp


 

 

Lektion 1 
Funktionsbegreppet 

Vad är en funktion? 

 En funktion beskriver ett samband mellan två eller flera variabler.   

 För varje värde på x, finns det exakt ett värde på y och det värdet beror på värdet av x. 

Därför kallas y för den beroende variabeln och x för den oberoende variabeln. 

 En funktion är ett samband, en regel. Den kan liknas vid en maskin, där man stoppar 

in ett värde i ena änden, x, och får ut ett annat värde i andra änden, y. 

En funktion kan skrivas på olika sätt här är några 

y = x
2
 + 1  f(x) = x

2
 + x – 2. h(x) =) x

2 
-2x + 2. 

Man kan lösa funktioner grafisk eller algebraiskt. Vi skall inrikta oss på hur man kan lösa 

funktioner grafiskt och med GeoGebra. 

Symmetrilinje, maximi och minimi punkt 
Symmetrilinje, maximi och minimi punkt berättar olika saker om grafen.  

1. Symmetrilinjen delar grafen i två spegelvända bitar. 

2. Maximipunkter (sur mun) berättar om funktionens högsta värd  

3. Minimipunkten (glad mun) berättar om funktionens lägsta punkt. 

4. Vi kan även läsa ut vilken lösning funktionen har om y = 0, de s.k. nollställena. 

Uppgift 1 

a) Markera i nedanstående bilder symmetrilinjen, maximipunkt och minimipunkt. 

b) Läs av nollställena i de båda graferna. 

Graf 1_______________________________________________ 

Graf 2_______________________________________________ 

 

  

Graf 1   Graf 2 

Kommer du ihåg formeln för räta linjen y = kx + m och vad m stod för? 



 

 

 I andragradsfunktioner, har vi precis som i hos räta linjen, en konstant som berätta om 

skärningspunkten med y-axeln. Den allmänna formeln för andragradsfunktioner är  

y = ax
2
 + bx + c där c är konstanten och skärningspunkten på y-axeln, detsamma som m i den 

räta linjens ekvation.  

Uppgift 2 
Läs av ovanstående två grafers skärningspunkt med y-axeln. 

Graf 1 __________________________________________ 

Graf 2 __________________________________________ 

 

Vi skall lära oss att hantera grafer i programmet GeoGebra så det är dags att öppna 

programmet och inspelningsfunktionen i Camtasia.  

Spara filerna med ditt namn och uppgiftens nummer.  

Först skall vi upptäcka några olika mönster hos andragradsfunktioner. 

Allmän formel för andragradsfuntion f(x) = ax
2
 + bx  + c där a och b är koefficienter och 

c är en konstant. 

Uppgift 3 
a) Hur påverkars grafen?   

Skriv in nedanstående funktioner och ge de olika kurvorna olika färger. Studera och se om du 

kan upptäcka vad som händer när du väljer olika tecken och värde på a. Skriv ner dina 

observationer längst ner på denna sidan.  

f(x) = x
2 
  markera röd  

a(x) = 2x
2 
  markera grön 

b(x) = 100x
2 

 markera  svart 

c(x) =  0.7x
2 
  markera blå 

d(x) = 0.5x
2
  markera gul 

Gör samma sak men med minus framför. 

f(x) = - x
2
 markera röd 

a(x) =  - 2x
2 

 markera grön 

b(x) =  - 100x
2 
 markera  svart 

c(x) =   - 0.7x
2 

 markera blå 

d(x) =  - 0.5x
2
  markera gul     

Observation: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

___________________________________________________________________________ 

b) Minimum och maximumpunkt, vilken är vilken i ovanstående undersökning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uppgift 4 
Vad står c för i den allmänna formeln för andragradsfunktioner f(x) = ax

2
 + bx  + c ? 

Gör följande undersökning; skriv in följande funktioner 

f(x) = x
2  

 + 1   markera röd  

f(x) = x
2  

- 1     markera grön 

f(x) =  x
2  

 + 5 markera  svart 

f(x) =  x
2  

 - 5  markera gul 

Upptäcker du något mönster som berättar vad konstanten 1, -1, 5 och -5 betyder? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uppgift 5  STARTA INSPELNINGEN PÅ REC I CAMTASIA 

a) Rita en funktion som har maximipunkt och som går igenom y = 4. 

b) Rita en funktion som har minimipunkt och som går genom c  = - 3. 

c) Vilken symmetrilinje har ovanstående ritade grafer och vilka är nollställena (när y = 

0 ). 

STOPPA INSPELNINGEN, SPARA DEN MED DITT NAMN OCH UPPG.5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

Uppgift 6 
Sammanfatta vad du har lärt dig idag. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Bilaga C, Undersökningstillfälle 2, elevmaterial (2 sidor) 

 

Aktivitet 2; Funktionsfo rflyttning 

Studera funktionen f(x) = a(x - b)
2
 + c. 

 

Då a=1 och b=c=0 fås den grundläggande funktionen f(x) = x
2
, vars kurva har sin 

extrempunkt i origo. (se figur 1). I de följande frågorna utgår vi från den kurvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A; y=x
2 

 

1. Hur ska konstanterna väljas om vi vill flytta kurvan två enheter åt höger och fem 

enheter ner med bibehållen form? 

 

2. Hur ska konstanterna väljas om vi vill flytta kurvan tre enheter åt vänster och sex 

enheter upp med bibehållen form? 

 

3. Hur ska konstanterna väljas om vi vill flytta minimipunkten tre enheter åt vänster 

och fyra enheter ner samtidigt som den ändras till en maximipunkt och kurvans 

form bevaras? 

 

  



 

 

 

 

4. Hur ska konstanterna väljas så att vi får den kurvan som visas i figuren B? 

 

 
Figur B 
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