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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att undersöka effekterna och deltagarnas attityd då 

informationsteknologiska verktyg används repetera grundläggande kunskaper från 

gymnasieskolans matematik A och B. Repetitionen skedde inom ramen för en begränsad 

mängd självstudier som inte skulle överskrida en timme i veckan. 

 

Applikationen Khan Academy användes under två veckor och resultaten mättes via för- och 

eftertest. Studiens deltagare svarade också på en enkät om deras syn på Khan Academy och 

självstudier. Resultatmässigt uppvisades en statistiskt signifikant förbättring och deltagarnas 

attityd till applikationen var vid enkäten överväldigande positiv. 

 

Studien indikerar att möjligheterna att använda Khan Academy och liknande applikationer till 

repetition och självstudier är goda.  
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1 INLEDNING 
Dagens värld blir alltmer teknologiskt komplex men i den svenska matematikundervisningen 

är enda indikationen av detta att miniräknarens processorkapacitet ökar. Syftet med denna 

rapport är att titta närmare på möjligheterna att använda informationsteknologi för att stödja 

eleverna när de via självstudier repeterar tidigare moment. Valet av inriktning grundar sig i en 

tanke om att matematik är en kumulativ vetenskap där det är viktigt att vara väl förtrogen med 

de grundläggande momenten för att kunna fortsätta framåt (Löwing & Kilborn, 2002). Till 

detta kommer också det faktum att färdighet uppnås genom träning. 

 

Undersökningens kvantitativa mål är att se om en begränsad mängd självstudie, maximalt en 

timme i veckan, kan producera statistiskt signifikanta resultat. Parallellt studeras också 

deltagarnas reaktion till den informationsteknologiska applikation som används och hur de 

upplever sin motivation vid användandet. 

  

Det som gör undersökningen intressant ur ett pedagogiskt perspektiv är dess fokus på att 

införa ett repeterande moment utan att nämnvärt störa ordinarie undervisning. Då en av de 

stora stötestenarna vid introduktionen av nytt material eller nya metoder är att de använder 

upp lektionstid och därför måste anpassas till den pågående undervisningen och den lokala 

tidsplaneringen. 

1.1 Bakgrund 

Arbete som pågår i den svenska skolan utgår huvudsak från två dokument. Övergripande mål 

och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och vad som är centralt i gymnasieskolan informeras 

av läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, Lpf 94, 2006). Utöver detta 

tillkommer också en ämnesspecifik kursplan med mål som eleven ska uppnå inom kursen ram 

och kriterier för betygssättning. 

 

1.1.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna 

Det svenska skolväsendet och eleverna det omfattar har ett ansvar när det gäller elevernas 

kunskapsutveckling, ett ansvar som kodifieras i en samling mål att sträva mot. I läroplanen för 

de frivilliga skolformerna återfinns att skolan ska sträva efter att varje elev: 
 

• tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas 

• utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande 

• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 

 

Ett återkommande tema både för skola och elev är tanken om att eleven successivt ska utöva 

ett större inflytande över sin utbildning och ett ökat eget ansvar för sina studier. I denna 

process ingår att eleven utvecklar interna mekanismer för självständigt studerande med en tro 

på sin egen förmåga och en insikt om hur eleven själv lär sig. 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna återfinns också en tanke om att eleverna genom 

studier ska skaffa sig en grund för ett livslångt lärande. Utan repetition av moment finns 

risken att elevernas lärande bara fokuserat mot nästa tillfälle då kunskapen ska mätas och 

aldrig återkopplas. 
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1.1.2 Kursplaner i matematik  

Matematik A är ett kärnämne och läses av samtliga gymnasieelever inom alla program vilket 

gör att innehållet kan anses vara både grundläggande och viktigt. Till detta kommer det 

faktum att matematik A till viss del är repeterande då innehållet i kursen överlappar med den 

matematik som eleverna redan bör ha läst inom ramen för sin grundskoleutbildning. 

Matematik B ingår inte som kärnämne men tar fortfarande upp material som kan anses vara 

på grundläggande nivå.  

 
Inom ramen för gymnasieskolans matematik A (Skolverket, Kursplan för MA1201, 2000) 

skall eleven efter avslutad kurs bland annat:  

 kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv 

och vald studieinriktning 

 med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika 

former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning 

 ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen 

 kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för 

problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen 

 kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i 

samhälle 

 ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram 

Inom ramen för gymnasieskolans matematik B (Skolverket, Kursplan för MA1202, 2000) 

skall eleven efter avslutad kurs bland annat: 

 kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 

tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp 

och metoder som ingår i tidigare kurser 

 kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa 

andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning 

 kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och 

ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder 

 kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och 

använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i 

samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel. 

Återkommande för båda kurserna är synen på att eleven skall kunna lösa problem oavsett om 

de är vardagliga eller studieinriktade och att det ska kunna ske både med och utan tekniska 

hjälpmedel. Detta antyder att eleven måste vara förtrogen med en mängd olika grundläggande 

processer. 

1.2 Litteraturgenomgång 

Webbaserat lärande, även kallat för E-lärande, är ett område under snabb utveckling men är 

till viss del så nytt att pedagogiken bakom vad som gör ett verktyg framgångsrikt är i sin 

utvecklingsfas (Engelbrecht & Harding, 2005). Ny teknologi betraktas utifrån förståelsen av 

nuvarande teknologi, detta kan exemplifieras av hur de första bilarna designades som hästlösa 

vagnar (Mioduser, Nachmias, Lahav, & Oren, 2000).  
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Denna syn på teknik inom utbildning kan ses extra tydligt när det gjorde försök att inför 

datorassisterad inlärning i svensk skola på 1980-talet (Unenge, Sandahl, & Wyndhamn, 

1994). Involverade lärare rapporterade att applikationerna var utformade så att de endast 

återskapade lärobokens traditionella uppgiftsstruktur. Utifrån detta uppvisade dessa 

applikationer samma svagheter som traditionella läroböcker när det gällde att utvärdera och 

föreslå uppgifter. Applikationer med en förmåga att föreslå uppgifter har uppvisat starkt 

positiva resultat även vid måttlig användning (Schoppek & Tulis, 2010). Effekterna från 

denna typ av träning var fortfarande signifikant tre månader efter studiens avslutande. Utöver 

de rent resultatmässiga effekterna upptäcktes även positiva effekter för undervisande lärare då 

applikationen kunde överta tidsödande uppgifter när det gäller feedback och diagnosticering. 

 

Två av de kritiska aspekterna när det gäller E-lärande är att deltagarna tar ansvar för sin 

arbetsinsats och tidsanvändning (Lee, Shenb, & Tsaic, 2010). E-lärande inom ramen för 

ordinarie skolverksamhet ger deltagarna möjlighet att utveckla dessa färdigheter inom ett 

existerande ramverk. Curran (2001) hävdar att E-lärande innehåller potentialen till en rikare 

pedagogik utifrån att interaktivitet och kommunikation är mindre begränsade i tid och rum 

men även här påpekas att området är behöver studeras ytterligare. Den svaghet som existerar 

är att avsaknaden av en närvarande lärare kan ge upphov till lägre effektivitet hos eleverna 

och att denna effekt är särskilt uttalad hos elever som redan har svårigheter (Lee, Shenb, & 

Tsaic, 2010). 

 

Det är viktigt att påpeka att E-lärande främst måste handla om lärande och inte teknologi 

(Kim & Jeong, 2008). Detta kan ställas som kontrast mot att just teknologin har varit den 

drivande kraften när det gäller utvecklingen av många applikationer för webbaserat lärande 

snarare än användarnas behov (Curran, 2001). Det existerar dock en signifikant positiv 

korrelation mellan deltagarnas syn på sina egna kunskaper i internetanvändning och deras 

självförtroende inom E-lärande (Joo, Bong, & Choi, 2000). Tekniska hjälpmedel kräver dock 

alltid en fas av assimilation innan de når sin fulla potential och Mioduser, et al. (2000) anser 

att de funnit indikationer på att denna process är närvarande även när det gäller E-lärande. 

 

1.2.1 Grundläggande matematiska färdigheter 

Baskunskaper i matematik kan delas in i två grupper, den första är matematik som används 

för att lösa vissa typer av konkreta vardagsproblem och den andra gruppen innehåller 

kunskaper som är nödvändiga för fortsatt matematikinlärning (Löwing & Kilborn, 2002). 

Denna gruppering stöds av en studie genomförd på amerikanska elever där goda färdigheter 

inom grundläggande matematik, särskilt aritmetisk förmåga, har visat sig vara viktig ur tre 

synvinklar (Loveless & Coughlan, 2004). Den första aspekten är även här att kunskaperna är 

nödvändiga för fortsatt högre lärande inom matematik och vetenskap. Det har även blivit en 

allt mer betydelsefull indikator när det gäller att förutse framtida inkomst. Slutligen finns det 

en jämställdhetsaspekt då effekterna av undermålig skolmatematik ger större negativa effekter 

för elever från hem med svagare utbildningsförankring.  

 

När de grundläggande kunskaperna saknas kan till och med vardagsproblem som involverar 

matematik bli omöjliga att lösa, vilket leder till att personerna i längden drar sig för att 

försöka (Löwing & Kilborn, 2002). Det är därför viktigt att elever under hela skoltiden hjälps 

att bygga både den kunskap som behövs och ett förtroende till sin egen förmåga att lösa 

uppgifter. 

 

Utöver att eleven måste kunna ha förtroende för sin förmåga att använda matematiska 

processer krävs även att dessa processer finns nära till hands i elevens tankevärld. Enligt 
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(Löwing & Kilborn, 2002) kommer lösandet av uppgifter att halta om inte eleven kan plocka 

fram dessa processer vid behov. Lagringen av den information som behövs för att bygga upp 

dessa processer sker i långtidsminnet men när uppgifter löses så används en kombination av 

lång- och korttidsminne (Unenge, Sandahl, & Wyndhamn, 1994). Korttidsminnet fyller 

funktionen av arbetsminne men lider av en begränsning när det gäller mängden information 

som det kan innehålla vid en och samma tidpunkt. Det är genom övning och erfarenhet som 

information bedöms viktig nog att överföras till långtidsminnet för framtida användning. 

 

1.2.2 Självstudier 

Läxläsning har positiv inverkan på prestationer inom matematik men denna effekt är främst 

närvarande på en skolnivå, på elevnivån saknas en klar association mellan tid spenderad på 

läxläsning och prestation i matematik. (Dettmers, Trautwein, & Lüdtke, 2009). Mängden tid 

som används är dock mindre intressant än vad den används till. Vid internationella 

jämförelser ligger svenska elever fortsatt lågt när det gäller läxläsning i matematik. Andelen 

elever i årskurs åtta som uppger att de får läxa maximalt två gånger i veckan och att denna 

läxa inte tar mer än en halvtimme att göra ligger i Sverige på 60 procent vilket kan jämföras 

med genomsnittet för EU/OECD på 30 procent. (TIMSS, 2007). 

 

Självstudier som sker inom skolans värld, oavsett om det är läxläsning eller repetition inför 

prov, överlappar till viss del med distansstudier. Det handlar om att elever tar ansvar för sin 

egen studiesituation och arbetsinsats då inlärningen sker på egen tid och inte inom ramen för 

en lektion med kontinuerligt tillgänglig lärare (Lee, Shenb, & Tsaic, 2010). Majoriteten av de 

undersökningar som gjorts på olika former av distansstudier och datorassisterad inlärning 

genomfördes dock innan internets genombrott vilket problematiserar överförandet av deras 

resultat (Engelbrecht & Harding, 2005).  

 

Distansundervisning är dock fortfarande intressant att studera i relation till 

applikationsbaserade självstudier då lösningarna på problemen inom området har tenderat att 

vara teknologiska. I en meta-studie genomförd av (Bernard, o.a., 2004) där applikationer för 

distansundervisning studerades kom det fram att det återfinns stora skillnader i effektivitet 

mellan olika applikationer. Dessa skillnader i resultat var så stora att det inte gick att fastslå 

om applikationsbaserad distansundervisning generellt är bättre eller sämre än normal 

undervisning. Samtidigt existerande det en hänvisning om att applikationen och deltagarnas 

attityd till den har en stark inverkan på resultaten. 

 

För att göra applikationsbaserat E-lärande effektivt krävs att applikationen följer vissa 

riktlinjer. Innehållet bör vara organiserat på ett funktionellt sätt och det måste finnas en röd 

tråd som går att följa mellan de olika delarna. Termer och koncept måste förklaras när de först 

dyker upp och kan illustreras av enkla exempel som måste vara relevanta till vad som 

studeras. Presentationen av materialet måste vara konsekvent för att inte skapa förvirring, 

detta gäller även för de visuella hjälpmedel som används. (Kim & Jeong, 2008) 

 

I en studie där datorgenererad interaktiv hemläxa jämfördes med traditionell lärarexaminerad 

uppvisades inte statistiskt signifikant skillnad mellan de två grupperna. Gruppen som arbetat 

med den interaktiva applikationen uppvisade dock en markant högre nivå av de tre högsta 

betygen, A B och C, gentemot de studenter som fått traditionell hemläxa (Kodippili & 

Senaratne, 2008). 
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1.2.3 Videoföreläsningar 

En svårighet som funnits när det gäller att återskapa den inlärningsmiljö som existerar inom 

skolans värld när det gäller självstudier är avsaknaden av lärare i sin roll som föreläsare. 

Möjligheten att använda tv och videoföreläsningar har existerat under lång tid men har varit 

en nischad marknad. Internet gör att tröskeln för att leverera videoföreläsningar har sjunkit 

betänkligt och tillgängligheten exploderat. 

 

Streaming video har i en studie genomförd på amerikanska grundskoleelever visat sig ge 

signifikanta effekter på deltagarnas resultatmässiga förbättringar i både matematik och 

samhällskunskap (Booster, o.a., 2007). Denna syn stöds av en studie genomförd på 

amerikanska universitetsstudenter av Dey et. al. (2009) där grupperna som fått föreläsningen 

via video uppvisade bättre resultat vid kunskapsmätning. Gruppen som hade haft traditionella 

föreläsningar ansåg sig i högre grad förstå de förklaringar som läraren gav än men trots detta 

presterade sämre vid kunskapsmätning. Förhållandet var det omvända för grupperna som sett 

föreläsningen via video. Detta kan kopplas till att vid den traditionella föreläsningen var 

deltagarna mer benägen att fokusera på presentatören snarare än informationen som 

presenterades (Dey, Burn, & Gerdes, 2009). 

 

I undersökningen genomförd av Booster et al. (2007) påpekas att även om resultaten 

förbättrades så finns det osäkerheter i vad som orsakat effekterna. Två faktorer som tas upp är 

att nyhetens behag kan ha entusiasmerat deltagarnas och att användandet av 

videoföreläsningar kan ha skapat utrymme för effektivare arbete för läraren (Booster, o.a., 

2007). 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att använda 

informationsteknologiska hjälpmedel för att repetera grundläggande matematiska färdigheter 

inom ramen för självstudier. 

1. Går det att se statistiskt signifikanta förändringar hos deltagarnas resultat? 

2. Vilken är deltagarnas syn på IT-läromedel med avseende på självstudier och 

motivation? 

Den övergripande frågan som rapporten har för avsikt att besvara är om det går att finna stöd 

för tanken att denna typ av applikation kan ha en plats i dagens gymnasieskola. 

2 METOD 
I metodavsnittets underavdelningar kommer undersökningens praktiska aspekter att 

presenteras. Dessa inkluderar vilka som deltagit i undersökningen och de metoder som 

använts för att samla in data samt hur dessa data har analyserats. 

2.1 Urval 

Studien genomfördes vid en fristående gymnasieskola i en mindre stad belägen i norra 

Sverige med en profil mot studieförberedande program. Skolan har en tydlig teknikprofil och 

tillhandahåller varje elev med en bärbar dator som eleverna själva får ta ansvar för även efter 

skoltid. Upptagningsområdet för elever ligger på länsstorlek och uppskattas till ett område 

som ligger inom en radie av 100 kilometer av skolan. Det existerar därför en spridning när det 

gäller deltagarnas grundskoleerfarenheter. 
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Deltagare i studien hämtades endast från årskurs två för att säkerställa att deltagarna hade 

jämförbara förkunskaper. Årskurs två var fördelade på tre klasser med elever fördelade mellan 

det tekniska och det naturvetenskapliga programmet. Samtliga elever som deltog i studien 

läste vid studiens genomförande matematik C. Eleverna i fråga hade läst matematik A och B 

med samma lärare och tidsplanering under föregående läsår. Eleverna som deltog i studien 

gavs normalt sett inga organiserade läxor i matematik och men förväntades ta ansvar för sin 

egen studiesituation och att arbeta i kapp om de började falla ur fas med kursen de läste. 

Skolan erbjöd en timme för och efter ordinarie lektionstid där eleverna på frivillig basis kunde 

få hjälp från lärare med diverse skolämnen och då särskilt matematik. 

 

Årskurs två omfattade 67 elever som samtliga inbjöds att deltaga i studien.  

Tanken bakom detta var att försöka minska risken att gruppen som deltog var snedfördelad åt 

något håll med tanke på ambitionsnivå och förkunskaper. Deltagarnas IT-kompetens kan över 

lag beskrivas som mycket god. 

 

Innan studien inleddes informerades deltagarna om studiens syfte och metoderna för 

datainsamling som skulle komma att användas samt om möjligheterna till att ställa ytterligare 

frågor om studiens gång. Deltagarna upplystes också om att de hade rätt att avböja eller 

avsluta deltagande utan konsekvenser. 

 

Då ingen information av känslig natur insamlades och ingen deltagare var under 15 år ansågs 

inte målsmans tillstånd vara nödvändigt då endast avidentifierad data publiceras. Deltagarna 

underrättades om deras rätt till anonymitet och vad publiceringen involverade med avseende 

på att insamlad data skulle komma att sparas. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Som metod för att undersöka om det gick att se statistiskt signifikanta förändringar hos 

deltagarna valdes en kvantitativ metod det vill säga med för- och eftertest (se Bilaga 1). 

 

Testerna byggdes upp utifrån matematikområden som deltagarna redan studerat inom ramen 

för gymnasieskolans matematik A och B. Det gjordes ett försök att välja uppgifter så att 

största möjliga mängd moment i kurserna representerades och att frågorna hade relevans 

utifrån de uppsatta målen i matematik A och B. 

 

Uppgifterna till testerna hämtades från en etablerad provbank för att säkerställa 

svårighetsgraden mellan för- och eftertest (Logitema, 2004). Testerna skapades utifrån en 

tanke om att de skulle innehålla 15 frågor som endast kräver svar och en tidsgräns på 30 

minuter. Frågorna svårighetsgrad bestämdes vara på G-nivå och behandla specifika moment 

som till exempel att lösa en andragradsekvation och inte mer invecklade områden där flera 

moment kombinerades av typen som återfinns i problemlösningsuppgifter. 

 

För att undersöka deltagarnas syn på Khan Academy och motivation vid användningen 

användes en kvalitativ undersökning som fokuserades runt en attitydundersökning i form av 

en enkät (se Bilaga 2). 

 

2.2.1 Khan Academy 

Khan Academy (Khan, 2011) är en gratis webbaserad självstudieapplikation där 

videoföreläsningar kombineras med en självrättande uppgiftsmodul som automatiskt 

genererar nya uppgifter. 
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Valet av Khan Academy som bas för studien gjordes då det uppfyllde ett antal praktiska 

kriterier och för dess framträdande publika profil. Khan Academy och dess grundare Salman 

Khan har vunnit priser som Microsoft Tech Award 2009 och fått stöd från stora intressenter 

som Google Foundation (Thompson, 2011). Applikationen är genomgående på engelska. Det 

existerar en röd tråd genom applikationen där det indikerar hur olika övningsområden hänger 

ihop med varandra vilket följer de riktlinjer som Kim och Jeong (2008) anser är viktiga. 

 

De praktiska aspekterna bakom valet av Khan Academys utgick från följande tankar.  

 

 Khan Academy är gratis och samtliga funktioner är direkt tillgängliga för både elever 

och lärare. 

 Fullständigt webbaserat och kräver inget extra fysiskt material. 

 Innehåller både videoföreläsningar och uppgifter. 

 Är byggt för generell undervisning och inte specifikt för ett enda moment. 

 Innehåller en statistikmodul för att följa deltagarnas arbetsinsats. 

 

Khan Academys uppgiftsmodul fungerar på ett sådant sätt att användaren väljer en modul och 

presenteras sedan med frågor som genereras automatiskt. Det krävs tio rätta svar på rad för att 

övningen ska anses vara genomförd och vid ett felaktigt svar måste användare börja om från 

början av den specifika modulen. Användaren samlar poäng och olika typer av belöningar där 

användarna samlar poäng och märken utifrån rätta svar, snabbhet att lösa uppgifter och så 

vidare. 

 

Bild 1. Uppgift i Khan Academy (publicerad med tillstånd under CC BY-NC-SA 3.0) 
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Bild 2. Uppgift i Khan Academy (publicerad med tillstånd under CC BY-NC-SA 3.0) 

 

Konceptet startades med filmer på Youtube och använder sig av en väldigt avskalad 

presentationsteknik som påminner starkt om den som återfinns i normala klassrum. 

Videoföreläsningar består av att en berättare som inte syns på bild förklarar hur uppgifter 

löses samtidigt som han med hjälp av en skrivplatta producerar en virtuell version av hur 

uppgifter löses på en tavla. Det talade språket är engelska men det existerar ett ständigt 

expanderande bibliotek av undertexter på andra språk inklusive svenska. 

 

 
Bild 3. Videoföreläsning i Khan Academy (publicerad med tillstånd under CC BY-NC-SA 3.0) 
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2.3 Procedur 

 
Figur 1. Studiens planering 

 

Som förberedelse inför att studien skulle starta så förankrades genomförandet hos berörda 

lärare och administration vid ett flertal informella möten där de rent praktiska aspekterna 

diskuterades. Då studien inte skulle störa den ordinarie undervisningen utom vid för- och 

eftertest var det endast dessa två tillfällen som behövde fastställas och anpassas till rådande 

tidsplanering. 

 

Studien inleddes med ett informationsmöte där samtliga deltagare underrättades om de 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Under detta möte fick deltagarna också en praktisk 

genomgång av Khan Academy för att minimera eventuell förvirring samt möjlighet att ställa 

frågor. Efter informationsmötet genomfördes ett förtest (se Bilaga 1) innan deltagarna började 

arbete med Khan Academy. Då praktisk hänsyn behövde tas till hur lektionerna var 

schemalagda genomfördes inte förtestet samtidigt i alla tre klasser. En klass genomförde 

förtestet en dag efter de andra två klasserna. 

 

Under de två veckor som studien genomfördes hade deltagarna möjlighet att fritt välja 

videoföreläsningar och uppgifter att arbeta med. Förslag på uppgifter lämnades också ut men 

begränsades till fem förslag per vecka för att ge deltagarna en indikation på rekommenderad 

arbetsinsats. Deltagarna hade under hela studien tillgång till kanaler för att ställa frågor, både 

via email och personligen. Deltagarnas arbetsinsats observerades under studiens gång via 

Khan Academys statistikmodul där nerlagd tid på korrekt genomförda uppgifter automatiskt 

registrerades. 

 

Förberedelse 

• Studien förankras lokalt 

Start 

• Informationsmöte med deltagarna 

• Genomgång av Khan Academy 

• Förtest genomförs 

Genomförande 

• Förslag på uppgifter lämnas ut 

• Teknisk support  

Avslutning 

• Avslutande informationsmöte 

• Eftertest och attitydundersökning genomförs 



 10 

Som avslutande del i studien genomfördes ett möte där deltagarna tackades för sitt arbete och 

fick information om vad de uppnått under studiens gång med avseende på mängden uppgifter 

genomförda. I anslutning till mötet genomfördes ett eftertest (se Bilaga 1) och en 

attitydundersökning. Attitydundersökningen (se Bilaga 2) tog formen av en enkät som 

presenterades muntligen innan den genomfördes och det fanns möjlighet att på plats få 

eventuella frågetecken förtydligade. Eftertest och enkätundersökning genomfördes samtidigt i 

alla tre klasserna med hjälp av ordinarie lärare. 

2.4 Analysmetoder 

Studiens kvantitativa material har analyserats statistiskt med hjälp av Students t-test mellan 

beroende grupper. Den valda nollhypotesen som prövas är att det inte skett någon statistiskt 

signifikant förändring mellan för- och eftertest vad gäller resultat. Valet av metoden utgår från 

att resultaten är normalfördelade.  

 

Studiens kvalitativa material har sammanställts och presenteras i form av stapeldiagram med 

och tabeller för största möjliga översiktlighet.  

3 RESULTAT 
Resultaten från studien kommer att presenteras i två separata avsnitt då det existerar en klar 

och tydlig distinktion mellan de två frågeställningar och deras analysmetoder. 

3.1 Resultatundersökning 

Den genomförda undersökningen har till syfte att samla data som kan försöka besvara frågan 

om det går att se statistiskt signifikanta förändringar hos deltagarnas resultat? 
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Diagram 1. Histogram över resultat vid för- och eftertest. 
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Deltagarnas resultat presenteras som histogram med en kurva anpassad utifrån 

normalfördelningen. Valet av normalfördelningen uppkommer efter att resultaten från 

förtestet uppvisat en symmetrisk fördelning runt sitt medelvärde det vill säga att höger och 

vänster sida om den enskilda toppen speglar varandra.  

Medelvärdet 8,021, typvärdet 8,000 och medianen 8,000 hos förtestet ligger inom tillräckligt 

litet intervall för att de ska anses vara identiska. Förtestet uppvisar ett p-värde på 0,295 vilket 

ligger över gränsvärdet på 0,05 för normalfördelad data.  

Eftertestet uppvisar en höjning av medelvärdet på drygt 2,4 poäng jämfört med förtestet. De 

förbättrade resultaten i eftertestet ger upphov till en viss negativ skevhet det vill säga att 

resultaten grupperar sig på den högra sidan av skalan. Spridningen hos resultaten har 

samtidigt minskat, uppvisad av att standardavvikelsen har minskat från drygt 3,7 till 2,7. 
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Diagram 2. Boxplot över resultat vid för- och eftertest. 

Samtliga resultat i båda testerna ligger inom 1.5 gånger interkvartilavståndet vilket ger en 

indikation på att det inte återfinns några uteliggare, det vill säga värden som befinner sig långt 

från majoriteten av insamlad data. Utseendet på boxploten för eftertest jämfört med förtest 

indikerar att gruppen blivit mer homogen i sina resultat. 
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Diagram 3. Spridningsdiagram över resultat vid för- och eftertest. 

Spridningsdiagrammets visar att majoriteten av deltagarna har förbättrat sina resultat från för- 

till eftertest. Fem deltagare har inte uppvisat en förändring medan två deltagare har försämrat 

sina resultat från för- till eftertest. Den försämring som har skett är dock endast en poäng i 

båda fallen. Trendlinjen indikerar att den största positiva förändringen som skett har 

uppkommit hos deltagare som hade låga poäng på förtestet. 

Det fanns en klar skillnad mellan förtest (M = 8,021 SD = 3,670) och eftertest (M = 10,396  

SD = 2,742). För att avgöra om skillnaden var statistiskt signifikant genomfördes ett t-test för 

matchade grupper med resultaten t(47) = 8,200, p = 1,283E-10, 95 % CI (2,958; 1,792). 

Med ett p-värde som är funktionellt noll och därför under gränsen på 0,05 kan vi dra 

slutsatsen att den föreslagna noll hypotesen att ingen skillnad skulle uppkomma förmodas 

vara falsk och bör därför förkastas. Den skillnad som uppkommit mellan för- och eftertest bör 

anses vara statistiskt signifikant. 
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3.1.1 Regressionsanalys 

 
Diagram 4. Stapeldiagram över den tid som deltagarna spenderat med Khan Academy. 

 

Under studiens gång spenderade deltagarna i genomsnitt 48,75 minuter med att göra uppgifter 

i Khan Academy. Den genomsnittliga tiden som användes för att titta på videoföreläsningarna 

låg på 24,6 minuter. Vilket gav en sammanlagd genomsnittlig tid på Khan Academy på 73,35 

minuter under de två veckor som studien genomfördes. 

 

Eftersom deltagarna själva fick välja om de skulle göra uppgifter eller se videoföreläsningar 

räknades både typerna under genomförda moduler. Detta resulterade i ett medelvärde för 

fullständigt genomförda uppgifter på 13,2. 

 

Mängden uppgifter genomförda och tid spenderad användes för att förutsäga 

resultatförändringen med hjälp av regressionsanalys. Tid spenderad (p = 0,131) uppvisade 

ingen till liten korrelation medan mängden uppgifter genomförda (p = 0,332) uppvisade liten 

till svag korrelation. 

 

3.1.2 Bortfall 

Antalet presumtiva deltagare för studien var 67 stycken. Vid sammanställningen av studien 

hade 48 deltagare spenderat tid med Khan Academy samt genomfört både för- och eftertest. 

Bortfallet på nitton deltagare kan brytas ner i tre grupper. Tre deltagare var frånvarande vid 

förtestet men arbetade med Khan Academy under veckorna studien pågick. Elva deltagare var 

frånvarande vid eftertestet.  

 

Slutligen var det fem deltagare som inte registrerades i systemet vilket gör det omöjligt att 

avgöra mängden tid de spenderat med Khan Academy. Vid efterfrågan uppgav tre ur denna 

grupp att de använt Khan Academy men inte loggat in. Som grupp uppvisade dessa deltagare 

en trend liknande de övriga. Även de två deltagarna som uppgett att de inte använt Khan 

Academy har förbättrat sitt resultat från för- till eftertest med en respektive tre poäng vilket är 

intressant då detta ligger nära den genomsnittliga förbättringen hos samtliga deltagare. 
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3.2 Enkätundersökning 

Den genomförda enkätundersökningen hade för avseende att samla in data som kan användas 

för att besvara frågan om vilken syn deltagarna hade på Khan Academy med avseende på 

självstudier och motivation? 

 

Endast enkäter från deltagare som deltog i den fullständiga studien beaktades vilket 

resulterade i att underlaget för enkäten var 48 personer. Vid genomgång av enkäterna visade 

det sig att en enkät lämnats tillbaka blank vilket resulterade i att antalet respondenter på 

enkäten listades som 47 personer. 
 

I enkäten fick deltagarna ta ställning till följande sju påståenden: 

1. En webportal liknande Khan Academy är användbar för att på egen hand repetera 

tidigare kapitel. 

2. Att spendera en timme i veckan med att repetera gamla kunskaper via en webportal 

liknande Khan Academy känns genomförbart. 

3. Det är en fördel att kunna välja fritt vad man vill repetera. 

4. Det är en fördel att få en lista på rekommenderade övningar. 

5. Övningar av typen Khan Academy använder hjälper till att repetera tidigare kapitel. 

6. Videoföreläsningar av typen som Khan Academy använder hjälper till att repetera 

tidigare kapitel. 

7. Motivationen att repetera gamla kunskaper på egen hand ökar när man har tillgång till 

materialet online. 

 
Diagram 4. Stapeldiagram och tabell över svar på enkätundersökningen 

 

Frågorna kan grupperas i två olika kategorier, där den första som innehåller fråga ett, fem och 

sex tittar på materialet i sig självt och den andra som innehåller fråga två, tre, fyra och sju 

tittar på motivation och självstudier. Då enkätens svar varit överväldigande positiva är det av 

intresse att studera frågorna även utifrån deras fördelning i det positiva spektrumet snarare än 

över hela. 
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På frågorna som gäller materialet är deltagarna övervägande positiva till webportalen (Fråga 

1) och uppgiftsmodulen (Fråga 5) men mer negativa mot videoföreläsningarna (Fråga 6). Den 

kritik som framkommit mot videoföreläsningarna var uteslutande språkmässiga då deltagarna 

kände sig obekanta med matematik på engelska.  

 

När deltagarna i studien ombads uppskatta den tid de använde för att repetera tidigare kapitel 

under en normal vecka, det vill säga innan studien startades, uppgav majoriteten att de inte 

spenderade någon tid alls till repetition. 

 

Deltagarna är starkt positiva till både att få välja uppgifter själva (Fråga 3) och att få förslag 

på uppgifter (Fråga 4). Deltagarnas syn på att spendera en timme i veckan med denna typ av 

materiel (Fråga 2) bör ses som tämligen svagt positivt med en vanlig invändning att en timme 

var mer än vad som behövdes för att genomföra en tillräcklig mängd uppgifter. På frågan om 

motivation ökade när de fick möjlighet att repetera online (Fråga 7) uppvisar svaren positiva 

indikationer men det finns en tydlig grupp som uttrycker ambivalens. 

4 DISKUSSION 
Diskussionen kommer att utgå från de två områden som har studeras där resultaten först kort 

sammanfattas för att sedan bindas samman i en teoretisk tolkning. Efter detta följer en 

diskussion om tillförlitligheten i undersökningen och om framtida forskning. Avslutningsvis 

kommer studiens slutsatser med avseende på frågeställningarna att presenteras. 

4.1 Resultatundersökning 

Vid eftertestet där det maximalt gick att få femton poäng uppvisades en genomsnittlig 

poängmässig förbättring på 2,4 poäng. Detta avspeglades i en ökning av både median och 

medelvärde. Spridningen på poängen har också minskat och eftertestet uppvisar ett mer 

homogent utseende än förtestet. Skillnaden i resultat är statistiskt signifikant med ett p-värde 

nära noll som ger en indikation att nollhypotesen där ingen förändring skulle ske mellan för- 

och eftertest bör förkastas. Inom det konfidensintervall på 95 % som använts kan det anses 

osannolikt att förändringarna som skett mellan för- och eftertest uppkommit slumpmässigt. 

Det existerade också en svag korrelation mellan mängden uppgifter som gjorts och 

resultatförbättring. 

 

Det bör dock påpekas att det enda vi kan säga med säkerhet är att någonting har inträffat 

mellan för- och eftertest, att användningen av Khan Academy stått för hela skillnaden är inte 

säkerställt. Resultatförbättringen som deltagarna uppvisade under studien tyder dock på att 

aktiviteten under studien och testerna gett viss effekt. Den förbättring av resultaten som kan 

tänkas komma från att deltagarna övat momenten kan förklaras utifrån att deras erfarenheter 

av att lösa problemen nu ligger närmare i tiden än de gjorde då förtestet genomfördes. 

Repetitionen av kunskapen bör också ha ökat möjligheten att plocka fram dessa processer ur 

långtidsminnet vilket har friat upp korttidsminne för problemlösning i enlighet med tankarna 

som förts fram av Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994). En annan aspekt kan vara att 

deltagarna vid eftertest kände sig mer självsäkra och därför försökte lösa fler uppgifter i 

enlighet med den tes som förts fram av Löwing och Kilborn (2002). 

 

Att deltagarna som presterat bäst på förtestet uppvisade en mindre förbättring än de som 

presterat sämst kan till stor del förklaras utifrån att de bäst presterande deltagarna hade ett 

mindre utrymme för förbättring. Detta kan till stor del bero på att testerna endast innehöll 

femton frågor. Den största resultatförbättringen återfinns hos de deltagare som fick lägst 
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poäng på förtestet vilket indikerar att det är deras förbättring som har gett upphov till den 

generella homogeniseringen av resultat som inträffade. Det är positivt ur en pedagogisk 

synvinkel, då svaga resultat på förtestet kan tänkas indikera kunskapsluckor. Vilket för dessa 

elever är problematiskt då mer invecklade områden inom matematiken som till exempel 

problemlösning kräver en god grund inom aritmetik (Löwing & Kilborn, 2002). 

 

Att ingen korrelation mellan tid spenderad och förändring av resultat kunde hittas stöds av 

resultaten från den metastudie där Dettmers, Trautwein och Lüdtke (2009) studerade 

läxläsningens effekter. Även om korrelationen mellan uppgifter genomförda och förändring 

av resultat var väldigt svagt positiv var den fortfarande starkare än tid spenderad. Detta kan 

indikera att effekten av applikationen var låg eller att eftersom endast femton moment testades 

så fanns det en begränsad mängd uppgifter vars repetition hjälpte till att förbättra resultaten. 

 

4.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen visade klart positiva reaktioner från deltagarna när det gäller 

applikationens utformning och om deras motivation att repetera ökar när det går att göra 

online. Frågorna om en timme i veckan var en bra mängd tid att använda till repetition och 

deltagarnas attityd till videoföreläsningarna har fått svar som utmärker sig. Svaren på dessa 

frågor var fortfarande positiva men av en mer ambivalent natur när de ställdes mot trenden 

hos svaren på de övriga frågorna vilket gör dem intressanta att studera närmare. 

 

Deltagarna positiva attityd till applikationen och att det inte framkommit några uttalande 

klagomål på hur den fungerade tyder på att den är väl anpassad för personer som växt upp 

med internet. Den fas av assimilation för ny teknologi som Mioduser, Nachmias, Lahav, & 

Oren (2000) observerat kan i det här fallet anses vara kort då deltagarna kunde komma igång 

och använda Khan Academy fullt ut nästan omgående. Att Khan Academy främst användes 

som ett sätt att öva uppgifter tyder på att deltagarna överförde sin normala studierutin, att 

räkna i matematikboken, till Khan Academy. Detta kanske också kan återkopplas till tanken 

om att vi ser på ny teknologi utifrån en förståelse som formats av den nuvarande teknologin 

(Mioduser, Nachmias, Lahav, & Oren, 2000). 

 

På frågan om deltagarna ansåg det var genomförbart att använda en timme i veckan till Khan 

Academy går det att urskilja en skiftning från den annars väldigt positiva tonen i 

enkätundersökningen. Med 30 deltagare som svarat att de instämmer till viss del finns det 

indikationer studiens bestämda tidsmål för användning av Khan Academy per vecka inte 

överensstämde med deltagarnas syn. Detta stöddes ytterligare att den genomsnittliga 

veckoanvändning en av Khan Academy låg på drygt 37 minuter timme snarare än den timme 

som stipulerades när studien skapades. Det bör inte tolkas som en svaghet eftersom resultaten 

fortfarande uppvisade en positiv förändring utan snarare ses som en indikation på hur mycket 

tid som går att förvänta sig när det gäller den här typen av själv-reglerad repetition. I enlighet 

med de tankar som förts fram av Lee, Shenb och Tsaic (2010) har deltagarna tagit eget ansvar 

för hur mycket arbete de skulle utföra vilket kan ses i att de på egen hand ändå använt så 

förhållandevis mycket tid som de gjort. Deltagarnas tidsanvändning bör ses mot bakgrund av 

att den svenska matematikundervisningen internationellt sett innehåller lite hemläxa (TIMSS, 

2007). Vilket kan ha influerat deltagarnas syn på mängden självstudier de ansåg normalt 

genomförbart. Eftersom målet med en timmes användning i veckan sattes upp som en bortre 

gräns bör det faktum att deltagarna använde mindre tid till att genomföra uppgifterna inte vara 

problematiskt då arbetsinsats är det centrala utifrån den tes som förts fram av Dettmers, 

Trautwein och Lüdtke (2009). 
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Deltagarnas ambivalens inför videoföreläsningarna bör ses som ett direkt resultat av att de var 

obekanta med matematik på ett annat språk än svenska. Två veckor kan anses vara för kort tid 

för att de skulle hinna bekanta med den terminologi som användes då de kunskaper som 

studerades kom från en stor mängd olika områden. 

 

Kombinationen av förhållandevis låg användning av videoföreläsningar och deltagarnas 

attityd gör troligt att de påverkat resultatet i lägre grad än andra åtgärder. Det bör dock 

påpekas att eftersom de områden som studerades var repetition kan det helt enkelt varit så att 

deltagarna inte behövde nya genomgångar av samtliga moment utan föredrog att direkt göra 

uppgifter. Skulle Khan Academy användas för inlärning av helt nya moment bör 

videoföreläsningarna ta en mer framträdande position. En annan förklaring till den låga 

användningen av videoföreläsningarna kan vara att som Dey, Burn, & Gerdes (2009) 

rapporterade så upplevs videoföreläsningar som mindre förklarande än fysiskt närvarande 

personer. Problemet med videoföreläsningarna återkopplar till rapporten om att deltagarnas 

attityd är central för väl fungerande applikationer (Booster, o.a., 2007). Detta stöds ytterligare 

av att övningsmodulen och applikationen i sig självt fick väldigt positiv respons och en högre 

nivå av användning. 

 

Khan Academys möjlighet att bedöma uppgifter och föreslå nya bör utifrån deltagarnas 

användning och brist på kritik anses vara tillräcklig och applikationen bör därför kunna dra 

nytta av de tidsvinster för ordinare lärare som uppvisats av Schoppek och Tulis (2010). Till 

detta kommer att datorgenererad läxa enligt Kodippili och Senaratne (2008) är minst lika 

effektiv som traditionell hemläxa vilket kan tänkas göra den överlägsen de situationer där 

ingen läxa ges. 

4.3 Tillförlitlighet 

Då undersökningen genomfördes på en enda gymnasieskola som dessutom är både fristående 

och har en tydlig studieberedande samt teknisk profil kan detta ha medfört en snedfördelning 

av deltagarna jämfört med landet i övrigt. Skolan i fråga är också tämligen socio-kulturellt 

homogen vilket ytterligare begränsar möjligheten att generalisera. 

 

Resultatundersökningen uppvisar en acceptabel nivå av reliabilitet, det vill säga att 

mätningens noggrannhet är tillförlitligt. Data som samlats in uppvisar tydliga trender och 

saknade värden av extrem natur som behövde korrigeras.  

 

Bortfallet på nitton deltagare är anmärkningsvärt och kan till viss del ha uppkommit utifrån att 

studien avslutades dagen innan en längre ledighet då det stora bortfallet på elva deltagare bara 

var frånvarande vid eftertestet. De sexton deltagare med ett godkänt förtest som slutligen föll 

bort ur studien hade ett medelvärde på 7,1 jämfört med 8,0 för gruppen som genomförde 

studien. Det är dock inte tillräckligt stor skillnad för att anses vara alarmerande. 

 

När det gäller undersökningens validitet existerar ett problem i att det saknas en kontrollgrupp 

vilket leder till att det är svårt att säga om endast Khan Academys inverkan är vad som mäts. 

Frånvaron av en kontrollgrupp berodde på praktiska skäl utifrån den begränsade mängden 

deltagare som fanns att tillgå och en tanke om att det skulle kunna ske ett stort bortfall av 

deltagare. Avsaknaden av en kontrollgrupp gör att det inte går att korrigera för till exempel 

Hawthorne effekten, där personer som studeras presterar bättre eller förändrar sitt beteende 

utifrån att de deltar i studien snarare än att något specifikt har förändrats (Macefield, 2007) 
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Utöver detta kan det dock påstås att undersökningen mäter vad den hade som mål att mäta, 

nämligen resultatförändringen hos deltagarna så det existerar en viss nivå av validitet även om 

den inte är fullständig. 

 

Svaren på attitydundersökningen är översvallande positiva, så till den grad att det går att 

misstänka att observatörens närvaro och relation till deltagarna kan ha influerat resultaten. 

Frågorna täcker in de två områden som avsågs studeras, nämligen deltagarna syn på 

applikationen och deras motivation. Den svaghet som kan existera finns i fråga tre och fyra 

där deltagarna är väldigt positiva att välja uppgifter själva och att få förslag på uppgifter. För 

ökad tydlighet borde fråga fyra formulerats annorlunda för att indikera att det inte var valfritt 

att göra de föreslagna uppgifterna. 

 

4.4 Förslag till praktisk tillämpning 

Inom ramen för denna studie har det visat sig att en pedagog på fältet kan med små 

investeringar i tid lansera ett webbaserat studiehjälpmedel för repetition utan att behöva rubba 

ordinarie tidsplanering och fortfarande se effekter. Mätningen av hjälpmedlets effekter som i 

denna studie tog formen av större prov kan enkelt överföras genom att ordinarie kapitelprov 

eller liknande kompletteras med ett par frågor från tidigare genomgått material.  

 

Studien visade också att det enda egentliga problemet som uppstod var att deltagarna kände 

sig obekanta med den engelska matematiska terminologin. Något som bör gå att åtgärda med 

information och eventuellt samarbete med lektionerna i engelska. Att redan på gymnasiet 

börja lära sig teknisk engelska är utan tvekan positivt för högre studier då en stor del av den 

litteratur som används inom matematik och vetenskap är skriven på engelska. Här finns också 

ett naturligt område för infärgning mellan matematik och språk som kan vara till nytta för 

båda ämnena. 

 

Utöver detta är det intressant att se om det går att hitta liknande effekter som uppvisades 

under studien om Khan Academy används för inlärningen av nya moment och inte bara 

repetition av tidigare. 

 

5 SLUTSATSER 

Går det att se statistiskt signifikanta förändringar hos deltagarnas resultat? 
Den ökning av resultat som skedde mellan för- och eftertest är enligt undersökningen 

statistiskt signifikant och är inte av en sådan natur att den kan tänkas ha uppkommit 

slumpmässigt.  

Vilken är deltagarnas syn på Khan Academy med avseende på självstudier och 

motivation? 

Deltagarna är överlag positiva till applikationen när det gäller att använda den för självstudier, 

denna positiva attityd bör kunna översättas till motivation att använda applikationen. 

Den övergripande frågan som rapporten hade för avsikt att besvara var om det gick att finna 

stöd för tanken att denna typ av applikationer har en plats i dagens gymnasieskola. 

Utifrån den positiva responsen hos deltagarna och resultatförbättringen som uppnåddes 

genom små mängder nerlagt arbete finns indikationer att Khan Academy och liknande 

applikationer kan användas som framgångsrika hjälpmedel i dagens gymnasieskola.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förtest 

Endast svar krävs.  Namn:____________________________________ 

1. Beräkna  13 2 7 1 
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

2. Beräkna  



  

24

4
3 5

 
 

SVAR: _______________________________________________________________ 

3. Beräkna 
2

5

3

4
 . Svara i blandad form. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

4. Beräkna 
9

1

7

3
  och förenkla så långt som möjligt. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

5. Förenkla uttrycket  3 2 7 6 222( )x x    
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

6. Lös ekvationen 
1 1

4

1

6x
  

 
 

SVAR: _______________________________________________________________ 

7. 40 är 32% av vilket tal? 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

8. Bestäm linjens ekvation. 

  
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 
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9. f x
x

x
( ) 





3

1

2

  är given.   Bestäm  f ( )1 . 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

 

10. Lös ekvationen  y y2 10 9 0    
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

11. Lös ekvationen  x
x

 
1

2
 

 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

12. Bestäm vinkeln x. 

  
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

13. Beräkna triangelns omkrets. 

 
SVAR: _______________________________________________________________ 

14. Lös ekvationssystemet   
x y

x y

 

 





11

1
   med valfri algebraisk metod. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

15. I en rätvinklig triangel är en av vinklarna 29,4° och den närmaste kateten 14 m. 

Beräkna triangelns hypotenusa. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Eftertest 

Endast svar krävs.  Namn:____________________________________ 

16. Beräkna  3 7 3 2 
 

 

SVAR: _______________________________________________________________

   

17. Beräkna            4 2 3 5
  

SVAR: _______________________________________________________________ 

18. Beräkna 
2

5

3

4
  och förenkla så långt som möjligt.. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

19. Beräkna 
2

9

3

10
  och förenkla så långt som möjligt. 

 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

20. Förenkla uttrycket  12 2 22 1x x x( )    
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

21. Lös ekvationen 
3

11
9 3

x
 

 
 

SVAR: _______________________________________________________________ 

22. Beräkna 24% av 2400 kr. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

23. Bestäm k och m för linjen nedan. 

  
 

 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 
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24. f x
x

x( )  
3

  är given.   Bestäm  f ( )3 . 

 SVAR: ______________________________________________________________ 

 

25. Lös ekvationen  x x2 4 5 0    
 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

26. Lös ekvationen  x x  3 0
  

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

27. Bestäm vinklarna x och y. Mätning i figur godtas ej. 

  

 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

28. Beräkna triangelns area. 

 
SVAR: _______________________________________________________________ 

29. Lös ekvationssystemet 
s t

s t

 

 





2 1

2 3 1
  med valfri algebraisk metod. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 

30. I en rätvinklig triangel är en av vinklarna 71,2° och hypotenusan 6,2 dm. 

Beräkna triangelns area. 

 

SVAR: _______________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Enkätundersökning 

Attitydundersökning 
 

En webportal liknande Khan Academy är användbar för att på egen hand repetera tidigare kapitel.  

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Att spendera en timme i veckan med att repetera gamla kunskaper via en webportal liknande Khan Academy 

känns genomförbart. 

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Det är en fördel att kunna välja fritt vad man vill repetera. 

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Det är en fördel att få en lista på rekommenderade övningar. 

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Övningar av typen Khan Academy använder hjälper till att repetera tidigare kapitel. 

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Videoföreläsningar av typen Khan Academy använder hjälper till att repetera tidigare kapitel. 

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Motivationen att repetera gamla kunskaper på egen hand ökar när man har tillgång till materialet online.  

Instämmer helt   Instämmer till viss del   Varken eller   Instämmer inte   Instämmer inte alls  

 

Jag använder _______ minuter under en normal skolvecka, ej Khan Academy, till att repetera tidigare kapitel 

Ytterligare synpunkter på Khan Academy. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


