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Sammanfattning:  
Undersökningens syfte är att studera video som inslag på matematiklektioner genom att titta 

på elevers kunskapsutveckling, åsikter och lärares åsikter.  

 

En video om Pythagoras sats har producerats och visats i klassrummet och det har sedan 

gjorts diagnostiska prov i experiment- och en kontrollgrupper. Det har även gjorts en 

elevenkät och lärarintervju.  

 

Resultatet visade att eleverna var ganska positiva till video men att filmen inte hjälpte något 

märkbart. Lärarna ansåg det vara svårt att få in video i matematiken eftersom det går så fort. 

Slutsatsen är att video kan användas som tillsats till undervisningen ibland, men inte som 

ensam ersättning till annan undervisning. 
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1 INLEDNING 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur och om videoinspelningar kan användas 

som ett inslag under matematiklektioner, både sett utifrån kunskapsbidrag till eleverna samt 

utifrån elevers och lärares inställning till att använda video. 

Jag har blivit intresserad och motiverad till att göra just detta arbete därför att jag länge har 

intresserat mig för filmskapande. Dessutom vill jag som blivande matematik- och 

naturkunskapslärare försöka lägga upp min undervisning så att exempelvis 

matematiklektionerna blir lite mer varierade. Traditionella undervisningsmetoder är annars 

ganska lärarcentrerade; det vill säga att kunskap är något man får passivt som elev från läraren 

(Gano 2011). Det fungerar, men då jag i lärarutbildningen har varit ute på praktik i skolor så 

har jag upplevt att elevernas attityd gentemot matematik är att det är tråkigt och utan 

variation. Man får dessutom ofta frågan varför man ska kunna det som lärs ut. Elever och 

studerande känner sig uttråkade om de inte är intresserade av matematik eller inte förstår 

varför de ska lära sig matten (Hodges och ChanMin 2012).  

Därför ville jag göra ett arbetsmaterial, en film som skulle användas genom att visas för 

eleverna på lektionen i skolan. Jag ville se om videon kunde vara ett inslag som gör att 

matematiken kan bli intressantare för eleverna. Det är nämligen viktigt att förändra attityderna 

till det bättre hos studerande som måste lära sig matematik när de inte har intresset (Hodges 

och ChanMin 2012). 

 

1.1 Bakgrund 

Skolverket (2011) skriver att vi som lärare ska låta eleverna testa olika arbetsformer och 

metoder till inlärning för att sprida kunskaper och skapa bra utgångspunkter för deras 

kunskapsutveckling. Undervisningen i gymnasieskolan ska exempelvis dra nytta av kunskaper 

och erfarenheter från arbetslivet samt samhället som vi lever i. Just för matematikämnet 

nämner Skolverket att undervisningen ska bidra till en utvecklad förmåga att sätta in 

matematiken i diverse sammanhang och en utvecklad förmåga att kunna se dess betydelse för 

både individ och samhälle. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Gano (2011) skriver att samspel med digital media har blivit vanligt för moderna skolans 

elever och att mobiltelefoner med kamera har gått från lyxvaror till nödvändigheter som 

nästan alla klarar att använda. Klarar man då som lärare att utnyttja elevernas intresse för 

digital media så menar Gano att den spelar en stor roll i undervisningen. Hon håller särskilt 

fram video som ett kraftfullt medel vid inlärning och menar att det är ett tillbehör för effektiv 

kommunikation. Användandet av videor och annan teknologi i klassrummet ökar (Lloyd & 

Robertson 2012). Videor som handlar om kursernas teman och som de studerande ser 

antingen på dator eller via videospelare, gör dem mer aktiva i lärdomsprocessen och ger en 

undervisning som är mer centrerad kring den studerande (Gano 2011). Videor är ett 

engagerande sätt att lära ut på, men även om dagens samhälle är mer och mer uppkopplat mot 

Internet så måste lärare fundera över alla elevers lika tillgång till kunskapen och deras olika 

behov vid inlärning (Dreon, Kerper och Landis 2011). Man måste väga ändamålsenligheten i 

materialet för alla studerande och fråga sig huruvida alla skulle dra nytta av materialets 

upplägg eller om alla har möjlighet att komma åt det (Dreon et al 2011).  
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Ett sätt är det som Fahlberg, Fahlberg-Stojanovska och MacNeil (2007) benämner som 

Whiteboard Math Movies, förkortat wbm, vilket är inspelningar av skrift på datorskärmen, 

med ljud och/eller kompletterande text för att förklara matematiska begrepp eller lösa 

matematiska problem. Det kommer elever till del genom CD eller Internet (Fahlberg med 

flera, 2007). Fahlberg et al menar att det är ett ultimat och billigt sätt att växelverka mellan 

lärare och elev, mellan lärare eller mellan elever, eftersom man kan se det när man vill och 

hur mycket man vill. Sjödin (2007) har gjort ett examensarbete om videoanvändning genom 

att filma då han själv håller lektioner framför en Whiteboard och sedan ge eleverna adressen 

till den Internetsida där han lagt upp dem. Han kom fram till att eleverna ställde sig positiva 

till sådana filmer, men hans undersökning visade dock att faktiskt bara en av eleverna i 

klassen hade gått in på en hemsida för att se på filmerna (Sjödin 2007). 

 

Lloyd & Robertson (2012) har studerat vad de kallar screencast, vilket enligt Udell (refererad 

i Lloyd & Robertson, 2012) är videoinspelningar av det någon gör på sin datorskärm ihop 

med förklaringar via samordnat ljud. Lloyd et al skriver att när de gav försökspersonerna 25 

minuter att genomföra övningar i statistik så tog den experimentgrupp som fick se screencast-

video både mindre tid på sig att genomföra övningar och fick högre poäng jämfört med den 

kontrollgrupp som fick lära sig samma saker via text. När tiden att genomföra övningarna 

dock var 55 minuter och försökspersonerna fick titta på de respektive inlärningsmaterialen 

igen, samtidigt som de gjorde övningarna, så var det ingen skillnad i tidsåtgång per uppgift, 

men videogruppen fick betydligt högre poäng än textgruppen. Lloyd et al menar därför att 

resultatet visar på screencast som ett effektivt sätt att öka inlärning hos studerande. De drar 

slutsatsen att videogruppen inte bara följer utantillinlärda algoritmer utan också att deras 

förbättrade inlärning kommer från bättre begreppsförståelse. 

 

Kay och Kletskin (2012) har studerat användningen av problembaserade videor som verktyg 

för självstudier i tidig matematik (före analyskurser) på en högre utbildning. Av de 288 

studenterna på lärosätet där undersökningen utfördes, så valde 195 att använda de videor som 

Kay och Kletskin anordnat. Kay och Kletskin skriver att studenterna kunde se åtta 

anledningar att se på videorna. De flesta såg videorna för att det hade positiv effekt på deras 

inlärning, exempelvis att det hjälpte dem minnas och förstå lättare. Andra kategorier på 

kommentarerna i undersökningen härrörde sig till att studenterna tyckte de innehöll bra 

förklaringar, att det var bättre än skriven instruktion, att man var nyfiken på vad videorna 

kunde bidra med, att studenterna själva kunde ha kontroll över inlärningen och hur de 

filmerna var upplagda. Kay och Kletskin gjorde även diagnostiska prov före och efter 

användningen av video, där de observerade en betydande kunskapsförbättring hos 

studenterna. De menar dock att man inte kan anta att förbättringen kommer från enbart 

videorna då studenterna i sina självstudier även kan ha använt andra inlärningsmaterial, 

exempelvis olika textböcker.  

 

Kay och Kletskin (2012) menar att det förmånliga med problembaserade videor var att de 

hade förklaringar som studenterna fick följa steg för steg. De skriver också att studenterna 

föredrog videorna för sina rörliga visualiseringar av matematiska problem i jämförelse med 

statiska textinstruktioner. De framhåller också att användandet av videoinstruktionerna ökade 

markant i den vecka studenterna skulle göra diagnostiskt test, som inlärningshjälp inför 

proven. Kay och Kletskin märkte också att studenterna såg på filmerna efter proven och för 

fram att det kan vara som förberedelser inför kommande kurser. 

 

Gano (2011) belyser att undervisning med teknologi som hjälpmedel inte är lätt utan kräver 

förberedelser för läraren som måste förena teknologin med sin undervisning. Får man inte in 
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teknologin på ett lyckat sätt så är det mindre chans för inlärning hos eleverna, menar Gano. 

Hennes studie, som tittade på video som självstudiemetod, visade att videor inte påverkade de 

studerandes prestationer. Hennes experimentgrupp som fick se videor presterade lika bra som 

kontrollgruppen som fick lära sig på traditionell väg. Hon drar därför slutsatsen att video kan 

användas som alternativ till traditionell lektionsundervisning och samtidigt ge samma resultat 

på de studerandes resultat. 

 

Boster, Meyer, Roberto, Lindsey, Smith, Inge och Strom (2007) har undersökt videostreaming 

genom att studera experiment- och kontrollgrupper i sjätte klass respektive åttonde klass. 

Videostreaming är att datafiler med ljud, bild och video distribueras för direkt uppspelning i 

dator (Helmersson 2014). Boster et al (2007) lät experimentgrupperna se på videor inom 

matematik som läraren visade i klassrummet genom videostreaming, medan 

kontrollgrupperna fick undervisning på traditionellt sätt. De fick då ett resultat som pekar på 

att de streamade videoklippen hade viktig inverkan på både sjätte- och åttondeklassarna, då 

medelvärdet på prestationen i båda årskurserna var högre i de grupper som fått se på video 

genom streaming. Boster et al belyser dock att även om det är skillnad i medelvärden på 

experimentgrupp och kontrollgrupp så har inte alla som sett videon förbättrat sina resultat 

samtidigt som det finns elever i kontrollgrupperna som har förbättrat sina resultat väsentligt. 

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

1) Hur kan video som inslag på matematiklektioner påverka elevernas kunskapsutveckling? 

2) Vilken inställning har elever på gymnasieskolan till videofilmer som inslag i matematik-

undervisningen? 

3) Vilken inställning har mattelärare på gymnasieskolan till att använda video som inslag i sin 

matematikundervisning? 
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2 METOD 

2.1 Filmskapande 

Jag har gjort ett arbetsmaterial i form av en film om Pythagoras sats vid namn ”Rödluvan & 

variabeln”. Den bygger på bröderna Grimms berättelse om Rödluvan på så sätt att filmen 

handlar om när Rödluvan ska gå till sin mormor med en korg. Filmen berättar dock istället 

historien om varför hon går igenom skogen. På en karta ser hon att de anlagda vägarna som 

hon måste gå skär varandra i en rät vinkel och därför är som kateterna i en rätvinklig triangel. 

Med hjälp av Pythagoras sats räknar hon därför ut att det tar kortare tid att gå rakt genom 

skogen, vilken motsvaras av hypotenusan i den rätvinkliga triangeln, istället för att följa 

vägen. Det är därför som hon väljer att gå igenom skogen istället. 

 

 

Filmen innehåller även ett bevis på Pythagoras sats när Rödluvan möter vargen mitt i skogen 

som undrar om hon kan bevisa att Pythagoras sats stämmer. Det går ut på att med utklippta 

figurer ovanpå en whiteboardtavla, visa att arean är densamma när man flyttar om figurerna; i 

första arrangemanget (se illustration 2) är arean för figurerna c
2
 men när man flyttar om dem 

(se illustration 3) så kan man istället skriva arean som a
2
 + b

2
. 

Illustration 1: Scenen i filmen där Rödluvan räknar ut hypotenusan 
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Eftersom jag inte ansåg att Rödluvandelen av filmen var den viktiga, utan det var 

matematiken som skulle fram, så finns det en scen där man ser berättarrösten läsa sagan men 

avbryta sig när han läser att mormodern blir uppäten. Istället går han in på att vargen råkade 

förstöra för en bonde som använt Pythagoras sats vid uppsättandet av ett trädgårdsland. 

Filmen avslutas alltså med några verklighetsförankrade exempel, där man även har använt 

Pythagoras sats för att få vinkelräta hörn vid uppsättandet av en dörrkarm, byggandet av en 

uteplats och upphängningen av en bokhylla. Detta för att visa att Pythagoras sats inte är en 

saga utan en användbar sats i diverse tillfällen i livet, både inom arbetet och på fritiden.  

Illustration 2: Bild från filmen. Figurernas area i första arrangemanget 

Illustration 3: Bild från filmen. Area efter omflyttning på två av figurerna 
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Allt arbete med filmen har jag gjort själv, allt från manus till skådespeleri och redigering. Vid 

filmandet har jag använt min systemkamera Canon Eos 550D med högkvalitativ 

videoinspelning, som har stått på ett kamerastativ medan jag agerat framför kameran. För att 

få bättre ljudkvalitet än vad kameran erbjuder har jag spelat in ljudet separat med en 

ljudinspelare av typen ZOOM H4n Handy Recorder som placerats närmare skådespeleriet än 

vad kameran varit. Därefter har jag synkroniserat ljud och bild genom att lyssna och placera 

in spåren så de matchar varandra i videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Elements 10. 

Där har jag även lagt på berättarröst, arbetat med enkla effekter för att filmen inte skulle bli 

för lång och adderat lite gitarrspel som jag själv spelat in. 

 

Filmen, som är totalt 6 minuter och 50 sekunder lång, har sedan visats för elever och lärare på 

en gymnasieskola för att kunna utvärderas. 

2.2 Urval 

De som deltog i undersökningen var två klasser om totalt 27 elever som gick andra året på 

Omvårdnadsprogrammet i gymnasiet samt deras två matematiklärare. De båda klasserna läste 

samma matematikkurs parallellt klockan 10 på tisdagar och fredagar på samma skola, men i 

olika klassrum på olika våningar i skolhuset. Båda klasserna hade precis börjat med området 

för andragradsekvationer men ingen av klasserna hade ännu gått igenom Pythagoras sats som 

en del i gymnasiematematiken, varken före undersökningen eller under tiden för 

undersökningen. 

 

Undersökningen gjordes i början av januari och eftersom de deltagande klasserna gick i tvåan 

på gymnasiet så var alla minst sjutton år gamla. En och annan kunde även ha fyllt arton. Om 

undersökningen hade gällt barn som varit yngre än femton år gamla så skulle målsmännens 

tillstånd krävts (Hartman 2008) men eftersom alla i denna undersökning således var äldre än 

femton så har jag, i samförstånd med min handledare, inte sökt tillstånd av elevernas 

målsmän.  

 

I undersökningen har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska instruktioner som finns om att 

ge information till de medverkande om syftet med undersökningen, att deltagandet var helt 

frivilligt som kunde avbrytas om man så ville, att medverkan skulle behandlas konfidentiellt, 

att alla inblandade skulle förbli anonyma i mitt arbete och att medverkan bara skulle användas 

i forskningsändamål (Hartman 2008, Johansson & Svedner 2010, Vetenskaprådet 2013). Det 

har skett skriftligt genom missivbrev till skolledning och lärare, muntligt till eleverna varje 

tillfälle samt även skriftligt till eleverna i början av enkätundersökningen. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

De undersökningsmetoder jag har valt att använda är följande: 

 

Diagnostiska prov: Dokumentation av huruvida filmen fungerar att använda som ett 

undervisningsmaterial till gymnasieskolans matematik har skett genom för- och 

eftermätningar i form av två diagnostiska prov i två klasser, där den ena klassen var det som 

Johansson & Svedner (2010) kallar för kontrollgrupp, vilket används för att få en möjlighet att 

jämföra resultaten. Den andra klassen, experimentgruppen, fick alltså se filmen och därefter 

gjordes ytterligare ett diagnostiskt prov i båda klasserna för att samla in material om elevernas 

kunskapsutveckling. Båda diagnoserna, som finns bifogade i bilaga 2 och bilaga 3, var 

utformade så att de första tre uppgifterna handlade om att känna igen formeln för Pythagoras 
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sats, det vill säga att kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Sedan 

kom en fråga där eleven skulle känna till att Pythagoras sats gäller för rätvinkliga trianglar. 

Avslutningsvis kom två frågor där eleven skulle räkna ut hypotenusan. 

 

Enkäter: För att ta reda på elevers inställning till det undersökta området så gjordes en 

enkätundersökning i de båda klasserna. Se bilaga 4. 

 

Intervju: För att ta reda på lärares inställning inom området så gjordes en intervju med de två 

undervisande lärarna i de båda klasserna. Intervjun spelades in med ljudinspelare och har 

sedan transkriberats. 

 

 

2.4 Procedur 

Datainsamlingen utfördes vid fyra tillfällen under tre veckor, vars upplägg går att se i Tabell 1 

här nedanför. 

 

Tabell 1. Uppläggning av datainsamling 

 

 Experimentgrupp Kontrollgrupp 

Tisdag v.1 Diagnos 1 Diagnos 1 

   

Fredag v. 1 Filmvisning  

    

Fredag v.2 Diagnos 2 Diagnos 2 

  Filmvisning 

  Enkät Enkät 

Tisdag v.3 Lärarintervjuer 

 

Det första diagnostiska testet utfördes samma tisdag i de båda klasserna, med bara några 

minuters mellanrum. Diagnosen administrerades så att jag själv delade ut den och informerade 

muntligt om de forskningsetiska reglerna. När eleverna var färdiga samlade jag in 

diagnoserna. På fredagen i samma vecka återkom jag till experimentgruppen där jag visade 

upp mitt arbetsmaterial, det vill säga min film om Pythagoras sats. 

 

Eftersom eleverna hade studiedag på tisdagen som följde så återkom jag på fredagen i vecka 

två. Då utfördes den andra diagnosen först i kontrollgruppen och därefter fick även de se 

filmen. Sedan genomfördes enkäten som jag delade ut samtidigt som jag återigen informerade 

om de forskningsetiska reglerna. För att verkligen visa eleverna att enkäten var anonym, att 

jag inte hade intresse av att veta vem som svarat vad, så bad jag läraren samla in enkäterna. 

Därefter förflyttade jag mig till experimentgruppen som fick utföra diagnos två och sedan 

svarade även de på enkäten som administrerades på samma sätt som i kontrollgruppen. 

 

Därpå återkom jag på tisdagen i vecka tre för att intervjua de båda lärarna i grupp, enligt deras 

önskemål. Intervjun tog tjugo minuter och spelades in med en digital ljudinspelare. Intervjun 

har sedan transkriberats. 
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2.5 Analysmetoder 

För att analysera diagnosen har jag rättat de olika grupperna var för sig och sammanställt 

diagnosresultaten i Excellark där jag tittat på hur många rätt eleverna hade på diagnosen i stort 

och även kollat på hur de olika delområdena i diagnosen gått. 

 

Enkätsvaren har analyserats i Excelldokument de också, utan indelning i kontroll- eller 

experimentgrupp, för att ta reda på hur eleverna ställde sig till film och just min film i sin 

helhet. Där har jag varit intresserad av gruppens svar och hur många som graderade hur. 

Kommentarer jag fått på enkäten har använts för att tolka och förklara graderingarna. 

 

Lärarintervjun har analyserats så att jag har tittat på vad de två lärarna sa som var gemensamt 

och vad de sa som skiljde dem från varandra. 
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3 RESULTAT 

3.1 Elevernas kunskapsutveckling 

 

3.1.1 Experimentgrupp 
I den första diagnosen deltog femton elever från experimentgruppen. En av dem svarade rätt 

på alla uppgifterna och hade sex poäng. Medelvärdet av alla femton elevers resultat var 1,6 

och standardavvikelsen var 1,724. Medianvärdet för poängen i experimentgruppen var ett i 

första diagnosen.   

 

I den andra diagnosen medverkade tretton personer. Ingen hade svarat rätt på alla frågorna, 

men tre personer hade fem rätt av sex möjliga. Medelvärdet av de tretton elevernas resultat 

var två och standardavvikelsen var 1,87. Medianvärdet för poängen i den andra diagnosen var 

två. 

 

Känna igen formeln: På de första tre uppgifterna i den första diagnosen, som var trevalsfrågor 

om att känna igen formeln för Pythagoras sats genom att sätta in värden från utritade trianglar, 

var det sex personer som hade svarat rätt på den första, fem personer svarade rätt på den andra 

och sex personer svarade rätt på den tredje. Det var bara två elever av de femton som hade 

svarat rätt på alla tre frågorna. Fyra av de femton hade två av tre rätt. Tre av personerna hade 

svarat rätt på en av frågorna och nio personer hade inte svarat rätt på någon av de tre 

uppgifterna. 

 

I den andra diagnosen var det fem av tretton som hade svarat rätt på den första frågan, tre av 

tretton som hade svarat rätt på den andra frågan och sex av tretton hade svarat rätt på den 

tredje frågan. Det var tre av de tretton som hade svarat rätt på alla tre frågorna, medan en 

person hade svarat rätt på två av uppgifterna, tre personer hade svarat rätt på en uppgift och 

resterande sex hade inga rätt alls. 

 

Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar: I första diagnostiska testet var det fyra 

av femton från experimentgruppen som visste att Pythagoras sats bara gällde för rätvinkliga 

trianglar. I det andra diagnostiska testet var det fem av tretton som visste det. 

 

Uträkning med hjälp av Pythagoras sats: I den första diagnosen var det två av femton som 

räknade ut en korrekt hypotenusa i fråga fem, som var en renodlad räkneuppgift utan 

svarsalternativ att välja mellan. Det var de samma eleverna som hade svarat rätt i fråga ett till 

tre. I fråga fem som likaså var till för uträkning, var det en av femton som hade räknat ut rätt 

hypotenusa. Den eleven hade alla rätt på hela diagnosen. 

 

I diagnos två där fråga fem var en uträkningsfråga med tre valmöjligheter, var det fem av 

tretton elever som valt rätt alternativ. I fråga sex, som var en uträkningsfråga utan alternativ, 

hade två av tretton räknat ut rätt hypotenusa. 

 

 

3.1.2 Kontrollgrupp 
I kontrollgruppen deltog tolv elever i den första diagnosen. Ingen elev hade alla rätt och den 

högsta totala poängen var tre. Medelvärdet var 0,583 och standardavvikelsen var 0,9. 
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I den andra diagnosen deltog elva elever från kontrollgruppen. Alla hade minst ett rätt, men 

den högsta poängen var även här tre av sex. Medelvärdet var 1,636 och standardavvikelsen 

var 0,809.  

 

Känna igen formeln: I det första diagnostiska testets tre första flervalsfrågor om att känna 

igen formeln för Pythagoras sats var det två av tolv som svarade rätt på första frågan, en av 

tolv som svarade rätt i andra frågan och två av tolv som svarade rätt i tredje frågan. En av tolv 

elever hade svarat rätt på alla tre frågorna och två av tolv elever hade ett av tre rätt. De övriga 

nio hade inga rätt på den delen. 

 

I det andra diagnostiska provet så hade tre av elva rätt på första uppgiften, fyra av elva hade 

rätt på andra uppgiften och fyra av elva hade rätt på tredje uppgiften. Det var dock ingen som 

hade rätt på alla tre uppgifterna i den delen. Tre av de elva eleverna hade svarat rätt på två av 

de tre uppgifterna, fem av de elva eleverna hade rätt på en uppgift och resterande tre elever 

hade inte svarat rätt på någon av uppgifterna i den delen. 

 

Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar: I första diagnostiska testet var det två 

av tolv från kontrollgruppen som visste att Pythagoras sats bara gällde för rätvinkliga 

trianglar. I det andra diagnostiska testet var det sju av elva som visste det. 

 

Uträkning med hjälp av Pythagoras sats: I den första diagnosen hade ingen i kontrollgruppen 

svarat rätt på varken den femte eller sjätte frågan som båda handlade om att räkna ut 

hypotenusan. I den andra diagnosen var det likadant. På fråga fem i andra diagnosen, som var 

en flervalsfråga där man skulle hitta den uträknade hypotenusan, hade nio av de elva eleverna 

dock valt samma svarsalternativ A, vilket emellertid var fel. 

 

3.2 Elevernas inställning 

3.2.1 Matematik och video i matematikundervisningen  
Ungefär hälften av eleverna som deltog i undersökningen tyckte att matematik var intressant; 

åtta av eleverna instämde helt och fem var av delvis samma uppfattning medan fyra var av 

delvis annan uppfattning och tre inte höll med alls. En av eleverna skrev till och med att 

matematik var det värsta denne visste som kommentar på frågan om hur läraren kunde 

utveckla undervisningen. Fem av deltagarna hade ingen åsikt åt endera hållet gällande 

matematikämnets intressanthet. 

 

På frågan om matematiklektionerna var intressanta svarade sju att de var av delvis annan åsikt 

samtidigt som fyra inte höll med alls. Fem kunde inte säga om de tyckte att 

matematiklektionerna var intressanta eller inte, sex instämde delvis i att de var det och tre 

instämde helt.  

 

Åtta av eleverna tyckte att matematikundervisningen inte var tillräckligt varierad och fem höll 

delvis med i det samtidigt som fyra visst tyckte att det var en tillräckligt varierad 

matematikundervisning och tre höll med om det till en viss del. Fem av deltagarna ansåg sig 

inte kunna svara på frågan.  

 

Som förslag på hur läraren kunde utveckla matematikundervisningen var det flera av 

deltagarna som skrev att lektionerna skulle vara mer varierade med mer förankring i 

vardagliga situationer. Flera av eleverna föreslog även att det skulle användas olika 
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inlärningsmetoder samt att det inte skulle vara samma uppgifter till alla utan mer 

individanpassad undervisning. 

 

På frågan om film var ett bra eller dåligt inslag i matematikundervisningen svarade tjugotvå 

av deltagarna att det var en bra idé medan två tyckte det var en dålig idé. De flesta skrev att 

man kunde se mer och att man förstod lättare men en elev tyckte att det går för fort i filmer så 

man inte följer med. En av deltagarna hade gjort en egen ruta som inte fanns med på enkäten, 

som var namngiven ”beror på”. Som kommentar på det nämnde eleven att man kunde göra 

videor som de instruktionsvideor som finns på Youtube, men man skulle inte blanda in humor 

i matematiken. 

 

3.2.2 Åsikter om ”Rödluvan och variabeln” 
Diagram 1. Hur eleverna tyckte filmen fungerade 

 
 

På den femgradiga skalan över huruvida min film fungerade så fördelades deltagarna som i 

Diagram 1, där en majoritet var inställda mot det mer positiva hållet om fyra poäng eller mer; 

ungefär hälften (tretton) av deltagarna gav den en fyra på skalan samtidigt som tre personer 

gav filmen en femma och åtta personer gav den en trea. Det var bara en som gav filmen två 

poäng men ingen som tyckte att den fungerade så dåligt att den fick lägsta möjliga gradering. 

 

Diagram 2. Hjälpte filmen eleverna? 
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På den lite mer individuella frågan om hur filmen fungerade som hjälp för eleverna själva så 

var det dock två elever som inte tyckte att filmen hjälpte dem alls (se Diagram 2), sju 

deltagare kryssade en tvåa, åtta kryssade en trea och fem kryssade en fyra. Tre deltagare satte 

en femma på skalan om hur väl de tyckte att filmen hjälpte dem. 

 

Diagram 3. Filmens kunskapsbidrag 

 
 

På frågan om filmen gav några nya kunskaper ställde sig de flesta (tolv stycken) i mitten på 

skalan (se Diagram 3). 

 

När det gällde filmens längd så tyckte nitton av deltagarna att den var lagom lång genom att 

de kryssade en trea på skalan där etta innebar att den var för kort och femma innebar att den 

var för lång. En person tyckte att den var för lång och kryssade en femma medan en person 

kryssade en fyra. Två personer kryssade en tvåa och en person tyckte att den var för kort och 

markerade därför en etta i graderingen. 

 

Diagram 4. Hur filmen var. 
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Som man kan se i Diagram 4 så var de flesta positiva till filmen ”Rödluvan och variabeln” i 

sig; sju tyckte att den var bra och gav högsta betyg fem, tio gav den en fyra, fem personer gav 

den en trea och en person gav den en tvåa. Ingen tyckte att den var så dålig att de gav filmen 

lägsta poäng. 

 

Tre av deltagarna tyckte att filmen var lätt att förstå och satte därför en femma på 

graderingsskalan medan åtta kryssade en fyra, tio kryssade en trea och fyra kryssade i en tvåa. 

Ingen av deltagarna tyckte att filmen var så svår att förstå att de kryssade en etta men en 

tyckte ändå som kommentar på hur filmen skulle förbättras, att jag skulle ha använt lättare 

svenska 

 

De flesta av deltagarna hade inga förbättringar att föreslå gällande filmen för att de tyckte att 

den var bra eller så kom de inte på någon förbättring som borde göras. Två av dem önskade 

mig till och med lycka till som lärare. Två föreslog att jag som skådespelare borde pratat lite 

långsammare och en föreslog att jag skulle ha förklarat mer. Tre personer föreslog både att jag 

skulle prata långsammare och förklara mer. En person tyckte att filmen var lite barnslig 

emellanåt och en person ville ha mer fokus på matte utan inblandning av humor, men en 

annan deltagare tyckte att jag borde ha fortsatt på Rödluvansagan så att mormodern inte bara 

blir uppäten utan även räddad. 

 

3.3 Lärarnas inställning 

De två lärarna som undervisade i de båda klasserna berättade att de brukar lägga upp 

undervisningen med lärarledd genomgång och räkning av utvalda uppgifter därefter. Ibland 

får dock eleverna större projektliknande uppgifter där de ska arbeta tillsammans och själva 

komma på lösningar. Under andragradsområdet som de var på just när jag gjorde min 

undersökning så bekände de båda att det blev mycket procedur och räkning. Läraren i 

experimentgruppen (i fortsättningen kallad Lärare E) kände att man som lärare var begränsad 

av de nationella proven som de måste förbereda eleverna inför men önskade att man kunde få 

in mer praktisk matte eftersom de klasser som undervisades hade yrkesmatte. Lärare E tyckte  

att bundenheten till nationella provet var en motsägelse när det gällde mattekursen 1a. Läraren 

i kontrollgruppen (i fortsättningen kallad Lärare K) höll med men tyckte det var ännu svårare 

att få in det yrkeslivet i framtida kurser som Matte 2a. 

 

Gällande tekniska hjälpmedel som Powerpoint-presentationer och film i matematiken så 

tyckte både lärare E och K att det användes relativt sällan. Lärare E menade att en genomgång 

i Powerpoint går i för fort tempo och eleverna hinner inte uppfatta det man går igenom. Lärare 

K höll med och inflikade att man kanske kunde använda sådant om man skulle visa någon 

bild men inte hela genomgångar. Lärare K hade tidigare i sin undervisning provat att visa en 

timmeslång film som denne ansåg vara jättebra, men den hade ändå inte fungerat på eleverna 

som inte hade kunnat hålla koncentrationen på den. Lärare E hade också använt film, dock en 

tiominuter lång egenproducerad där läraren gick igenom ekvationer. Det tyckte lärare E 

räckte; längre än tio minuter ansåg läraren inte att man kunde ha för en mattefilm. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter skulle filmer fungera om de fanns tillgängliga för dem att titta 

när de har tid, ansåg Lärare E, men man kunde inte visa för många filmer i undervisningen 

eftersom lektionstiden behövdes för procedurinlärning och räkning. Både lärare E och K 

ansåg dock att man kunde använda video någon gång ibland som introduktion till nya 

områden eller som sammanfattning av något redan genomgånget område.   
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Om mitt arbetsmaterial, filmen ”Rödluvan och variabeln” så tyckte Lärare E att största 

fördelen med filmen var att den inte var så hemskt professionell utan att jag spelade alla 

roller, vilket eleverna såg och kunde tycka var roligt samtidigt som jag förklarade bra. Bäst 

skulle filmen dock göra sig i högstadiets niondeklass, ansåg Lärare E eftersom Matte 1a inte 

har så mycket med Pythagoras eller geometri. Lärare K inflikade att den var mer inspirerande 

än instruktiv och tyckte det kändes som om man behövde ha vissa förkunskaper om 

Pythagoras sats för att kunna se filmen, eftersom jag använde orden katet och hypotenusa 

ganska direkt. Ska filmen bli tydligare så borde man nog ha hört de orden tidigare, ansåg 

lärare K. Skulle filmen användas så ansåg Lärare K att den skulle den göra sig bäst som 

repetition. 

 

Lärare K och E höll båda med varandra i att filmen var lagom lång och ansåg inte att den 

egentligen behövde förbättras. Lärare E föreslog dock att man kunde ha en del ett och en del 

två. Del ett menade Lärare E var den film som jag hade gjort och del två skulle vara sådan att 

den förklarar lite mer om Pythagoras och trianglar. Eleverna blev intresserade av filmen, 

menade Lärare E, så man borde göra uppföljningar och lite fler uträkningar. Lärare K föreslog 

att den verklighetsförankrade delen kunde ha varit lite större. I och för sig kunde filmen inte 

bli mycket längre, menade Lärare K, men den delen kanske var lite snabb och kom lite 

plötsligt. 

 

Bredvid filmen föreslog lärare E att man kunde ge eleverna uppgifter att arbeta med på 

området. Lärare K höll med och föreslog att eleverna exempelvis kunde få beräkna det land 

som bonden i filmen skulle gräva. 
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4 DISKUSSION 
Resultatet i min undersökning visade att kunskapstillförseln från min film ”Rödluvan och 

variabeln” inte var särdeles stor eller ens existerande. I experimentgruppen så var det en som 

hade alla rätt i diagnosen som gjordes innan filmen visades medan ingen fick alla rätt i 

diagnosen som gjordes efteråt. Om det var på grund av chansning eller att eleven med alla rätt 

i första inte deltog i andra undersökningen kan jag inte veta eftersom diagnoserna gjordes helt 

anonymt. På de tre första frågorna i diagnoserna där man skulle känna igen formen för 

Pythagoras sats så var det två som hade alla tre rätt i diagnos ett, men tre som hade alla tre rätt 

i diagnos två. I kontrollgruppen var det flera som hade alla fel på de tre första uppgifterna i 

diagnos ett men alla hade något rätt på de tre frågorna i diagnos två. Boster et al (2007) 

beskriver ett liknande fall där inte alla i deras experimentgrupp förbättrade sitt resultat medan 

flera i kontrollgruppen gjorde det. I undersökningen Boster et al gjort så har dock båda 

grupperna fått undervisning i ämnet på olika sätt men parallellt. I min undersökning har jag 

inte gett någon alternativ undervisning på Pythagoras sats till kontrollgruppen.  

 

Jag kan inte heller utesluta att eleverna chansat på flera av frågorna i diagnosen eftersom det 

var trevalsfrågor med 33 procents chans att svara rätt. Därför kan jag inte se något egentligt 

kunskapsbidrag i min undersökning. Jag kan inte jämföras det med den undersökning som 

Gano (2011) gjorde, som visade att videor inte påverkade prestationerna bland deltagarna, för 

frågorna i mina diagnoser borde dock ha varit bättre formulerade för att ge mer data om hur 

inlärningen verkligen påverkades av filmerna. Att välja flervalsfrågor var ett enkelt sätt att gå, 

men ett sätt som inte kan styrkas eftersom det som deltagare går att chansa på frågorna och få 

rätt svar även om man inte lärt sig något. Det kan även vara så som lärarna upplevde att min 

film krävde vissa förkunskaper, så att filmen därför inte gav något kunskapsbidrag som kunde 

visas med diagnosen. Därför anser jag inte att frågan om elevernas kunskapsutveckling efter 

att ha sett film är besvarad alls av min undersökning. 

 

Resultatet från enkäterna visade att eleverna gärna såg mer variation i matten och som i 

Sjödins (2007) undersökning var de positiva till film i matematikundervisningen över lag; 22 

av deltagarna i min undersökning tyckte att det var en bra idé medan två tyckte att det var en 

dålig idé och en elev svarade att det beror på filmen. Många tyckte att man bland annat kunde 

se mer i en film, svar som även Kay och Kletskin (2012) fick i sin undersökning, men några 

av eleverna i min undersökning tyckte att det gick för fort så att man inte hann med.  

 

Gällade mitt arbetsmaterial, filmen de fick se, så tyckte de flesta att den var bra genom att ge 

den en fyra eller en femma på en femgradig skala. På frågan om den fungerade vägde de 

flesta åt det mer positiva hållet. Det är, inser jag, en lite luddig fråga då de flesta av eleverna 

ställde sig i mitten av skalan på den mer konkreta frågan om filmen hjälpte dem, och fler 

ansåg att den inte hjälpte dem än som ansåg sig ha blivit hjälpta av den. Det går att jämföra 

med Sjödin (2007) där eleverna som sagt var positiva, men bara en elev hade använt sig av 

hans material. I min undersökning blev eleverna visade materialet på lektionstid och ställde 

sig alltså ganska positiva till företeelsen men få ansåg sig ändå ha haft hjälp av det. 

  

De två lärarna som jag intervjuade tyckte att min film kunde användas som sammanfattning 

eller avslut på matematikområdet där Pythagoras sats är en del, men de brukade inte använda 

film eller tekniska hjälpmedel så mycket eftersom de upplevde att det gick för fort för 

eleverna eller att eleverna inte kunde hålla koncentrationen vid filmvisning. Istället använde 

de sig oftast av det som Gano (2011) beskriver som lärarcentrerad undervisning.  
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Lärarna tyckte det var bra att jag hade med verklighetsanknytning, men att det området i 

filmen kunde ha varit större eftersom verklighetsanknytningen är svår att få in i 

undervisningen annars. En av lärarna påpekade att det kändes som min film krävde vissa 

förkunskaper om Pythagoras sats för att eleverna skulle förstå den. 

 

För mig som bara var intresserad av elevernas åsikt på området, utan indelning i 

programtillhörighet, etnicitet, ekonomi eller könstillhörighet så tycker jag att det urval av 

deltagare jag gjort är rätt. Men jag tycker däremot inte att urvalet är representativt för den 

större massan, för den hade behövts göras i större elevgrupper än vad som har skett. Även 

lärarintervjuerna borde ha gjorts i större omfattning än att intervjua bara två lärare som 

dessutom ville bli intervjuade tillsammans i grupp. Jag kan inte vara säker på att de inte 

påverkades av varandra vid intervjutillfället och huruvida de då vågade säga exakt vad de 

hyste för åsikter. 

 

Jag är i efterhand inte nöjd med frågorna i enkäten heller. Exempelvis frågan om hur filmen 

fungerade för eleverna är en väldigt svävande fråga med övervägande risk att missförstås eller 

tolkas olika, som i min tolkning egentligen är samma fråga som den om filmen hjälpte 

eleverna (vilken även var med i enkäten). Sedan hade jag med frågor som jag inser spiller lite 

utanför området för min undersökning, nämligen om hur eleverna gillade matematik och hur 

matematikundervisningen kunde utvecklas. Det var intressant att se eftersom de önskade mer 

verklighetsförankring och olika inlärningsformer, vilket är en god vetskap i min framtid som 

lärare, men som är svårt att ha användning av till det här arbetet. 

 

Diagnoser och enkäter har dock samlats in på samma sätt i både experiment- och 

kontrollgruppen. Det har även skett helt anonymt, så att jag inte har haft någon möjlighet att 

veta vem som lämnat in vad.  

 

Min undersökning ger inget större bidrag till världen, anser jag. De tre frågeställningarna jag 

ville ge svar på med denna undersökning var: 

1) Hur kan video som inslag på matematiklektioner påverka elevernas kunskapsutveckling? 

2) Vilken inställning har elever på gymnasieskolan till videofilmer som inslag i matematik-

undervisningen? 

3) Vilken inställning har mattelärare på gymnasieskolan till att använda video som inslag i sin 

matematikundervisning? 

 

Den första frågeställningen anser jag som nyss beskrivet inte vara besvarad. Resultatet i 

diagnoserna visade ingen större påverkan och eleverna upplevde inte heller att videon hade 

hjälpt dem så mycket, men undersökningen skulle ha varit större och inte gett lika stora 

möjligheter till chansningar eller olika tolkningar. 

 

Den andra frågeställningen om elevernas inställning anser jag vara besvarad i att de generellt 

ställde sig positiva till film, men att min film inte hjälpte så mycket även om eleverna tyckte 

den var lagom bra gjord. 

 

Frågeställningen om lärarnas inställning besvaras med att de tyckte film kunde användas 

ibland, men det var svårt att kunna använda det i undervisningen eftersom de upplevde att det 

gick för fort för eleverna. 

 

Som fortsatt forskning bör man som tidigare nämnt göra undersökningen på en större grupp 

och titta på kunskapstillförseln på ett bättre sätt. I min undersökning har jag heller inte tagit 
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hänsyn till deltagarnas kön eller sociala bakgrund. Det är därför ett förslag att man skulle 

kunna titta på om män eller kvinnor är mer eller mindre positivt inställda till filmen som ett 

instrument i matematikundervisningen. Man skulle även kunna titta på ifall vissa 

gymnasieprogram drar mer eller mindre fördelar utifrån videon i undervisningen. 

 

Jag tror inte att den här undersökningen kommer ha några större konsekvenser för arbetet i 

skolan mer än att jag själv kommer fortsätta göra film som ett varierande inslag då och då på 

mina framtida lektioner. Jag tycker inte det kan användas som ensam ersättning till annan 

undervisning, men efter att ha gjort undersökningen känner jag att det ändå är värt att lägga 

ner tid på det, för eleverna kan tycka det är roligt att se film någon gång ibland om den är 

välgjord. Jag tycker att det uppfyller det som Skolverket (2011) skriver om att låta eleverna 

prova på olika arbetsformer. Många av eleverna i undersökningen var lagom intresserade av 

matematik men tyckte att undervisningen kunde varieras mer. Om läraren själv spelar rollerna 

i en film kan man kanske skapa lite mer avspänd stämning, gissar jag. Eleverna efterlyste 

även mer verklighetsförankring. Film skulle jag då kunna använda exempelvis genom att 

filma en kort intervju med någon ute i arbetslivet som använder matematiken för området i sitt 

dagliga yrkesutövande. För området Pythagoras sats skulle jag exempelvis kunna intervjua en 

snickare som använder just den formeln för att få vinkelräta hörn när en vinkelhake inte är så 

lätt att använda. Det behöver dock inte göras via film, utan kan även göras via studiebesök på 

arbetsplatser och så vidare, men har man en sådan film inspelad så är det lätt att ta den och 

visa med en projektor på tavlan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev till skolor 

 

Hej, 

 

Jag är en lärarstudent från Högskolan i Gävle med inriktning matematik och naturkunskap 

mot gymnasiet. Den här hösten är jag i full gång med mitt examensarbete där jag behandlar 

ämnet ”film i matematikundervisningen”. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur videoinspelningar kan användas i 

undervisningen. Jag har valt att göra en kort film på högst tio minuter som ska handla om 

Pythagoras sats och som kommer ha inslag som är bekanta för de flesta elever och inslag som 

knyter an till hur Pythagoras sats kan användas i samhället. 

 

Dokumentation av huruvida filmen fungerar att använda som ett undervisningsmaterial till 

gymnasieskolans matematik tänkte jag utföra genom diagnostiska prov i två klasser. Båda 

klasserna kommer alltså få göra ett diagnostiskt test först och sedan kommer den ena klassen 

att få se filmen. Därefter görs ytterligare diagnostiskt test i båda klasserna för att samla in 

material om elevernas kunskapsutveckling. Den andra klassen kommer alltså att vara 

kontrollgrupp, vilket används för att få en möjlighet att jämföra resultaten och utvärdera 

filmens potential. De diagnostiska testerna kommer inte vara så omfattande utan ska gå att 

fylla i på cirka fem till tio minuter vartdera. 

 

Jag tänkte också göra en enkätundersökning i båda klasserna för att ta reda på elevernas 

inställning till video som inslag i matematikundervisningen. Den kommer inte heller vara så 

omfattande att den tar mer tid i anspråk än fem till tio minuter. 

Dessutom tänkte jag göra intervjuer med matematiklärarna i de båda klasserna för att se hur 

de ställer sig till att själva använda videor på lektionerna. De intervjuerna tänker jag tar 

maximalt tjugo minuter. 

 

Jag tar naturligtvis hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas om man så vill, utan negativa verkningar. Deltagandet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål och det kommer att behandlas konfidentiellt. Alla 

inblandade kommer givetvis att vara helt anonyma i rapporten så det inte kommer vara 

möjligt att identifiera varken stad, skola, lärare eller elever. 

 

Jag undrar följaktligen om det går bra att använda er skola som del i denna undersökning vid 

några tillfällen under två-tre veckor och när det i så fall skulle passa er bäst? 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Rossar Vestin 
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Bilaga 2: Diagnostiskt test 1 

 

Ange vilket påstående A, B eller C  som stämmer för vardera av trianglarna 1,2 och 3. 

 
4 Vilket påstående A, B eller C är korrekt? 

A  En triangel med sidorna 4, 5 och 6 är rätvinklig
 

B  Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar 

C  Variabeln C i ekvationen A
2
 + B

2
 = C

2
 måste inte vara hypotenusan i den rätvinkliga 

triangeln 

 
5 Kateterna i en rätvinklig triangel är 12 cm respektive 16 cm långa. Beräkna hypotenusan! 

 

Svar: ________________________________________________________________________. 

 

6 En villaägare ska bygga en rektangulär uteplats som är 4,5 meter bred och 6 meter lång. Vilket mått bör 

diagonalen ha för att hörnens vinklar ska vara 90
o
? 

 

Svar: ________________________________________________________________________. 

1  A  (4 + 3)
2
 = 5

2
 

 B  4
2
 + 3

2
 = 5

2
 

 C  5
2
 + 3

2
 = 4

2
 

 

5 

3 

4 

2  A  (7 + 7)
2
 = X

2
 

 B  7
2
 + 7

2
 = X

2
 

 C  7
2
 + X

2
 = 7

2
 

 

X 

7 

7 

3  A  5
2
 + 7

2
 = X

2
 

 B  (5 + 7)
2
 = X

2
 

 C  7
2
 + X

2
 = 5

2
 

 

5 

7 

X 
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Bilaga 3: Diagnostiskt test 2 

 

Ange vilket påstående A, B eller C  som stämmer för vardera av trianglarna 1,2 och 3. 
 

4 Vilket påstående A,B eller C är korrekt? 

A  En triangel med sidorna 4, 5 och 6 är rätvinklig
 

B  Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar 

C  Variabeln C i ekvationen A
2
 + B

2
 = C

2
 måste inte vara hypotenusan i den rätvinkliga 

triangeln 

 
5 Kateterna i en rätvinklig triangel är 7 cm respektive 5 cm långa. Vilket av följande alternativ är 

hypotenusans längd? 

A  
 

B   

C   

 
6 En familj ska sätta upp en lagerhylla för verktyg i garaget. Hyllan är 90 cm bred och 120 cm hög. Vilket 

mått bör diagonalen ha för att familjen ska få en rät hylla där hörnen är 90
o
? 

 

Svar: ________________________________________________________________________. 

3  A  (4 + 3)
2
 = 5

2
 

 B  4
2
 + 3

2
 = 5

2
 

 C  5
2
 + 3

2
 = 4

2
 

 

5 

3 

4 

1  A  (7 + 7)
2
 = X

2
 

 B  7
2
 + 7

2
 = X

2
 

 C  7
2
 + X

2
 = 7

2
 

 

X 

7 

7 

2 A  5
2
 + 7

2
 = X

2
 

 B  (5 + 7)
2
 = X

2
 

 C  7
2
 + X

2
 = 5

2
 

 

5 

7 

X 
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Bilaga 4: Enkätundersökning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur videoinspelningar kan användas i 

matematikundervisningen och jag har valt att själv göra en kort film om ett område inom 

matematiken.  

Deltagande är naturligtvis frivilligt och kan avbrytas när som helst om man så vill. 

Deltagandet kommer enbart att användas i forskningsändamål och det kommer att behandlas 

konfidentiellt. Alla inblandade kommer att vara helt anonyma i rapporten så det inte kommer 

vara möjligt att identifiera varken stad, skola, lärare eller elever. 

 

1. Jag tycker att matematik är intressant 

1. Instämmer inte alls  

2. Delvis av annan åsikt  

3. Kan inte säga  

4. Delvis av samma åsikt  

5. Instämmer helt  

 

2. Jag tycker att matematiklektionerna är intressanta 

1. Instämmer inte alls  

2. Delvis av annan åsikt  

3. Kan inte säga  

4. Delvis av samma åsikt  

5. Instämmer helt  

 

3. Jag tycker att matematikundervisningen är tillräckligt varierad 

1. Instämmer inte alls  

2. Delvis av annan åsikt  

3. Kan inte säga  

4. Delvis av samma åsikt  

5. Instämmer helt  

 

4. Hur tycker du att lärare skulle kunna utveckla matematikundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 
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5. Tycker Du att det är en bra eller dålig idé att använda filmer med matematik på 

lektionerna? 

 Bra   Dålig 

Varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

 

 

6. Jag tycker att filmen ”Rödluvan och variabeln” (välj en siffra) 

 1  2  3  4  5 

Inte hjälpte mig       Hjälpte mig 

Inte gav något      Gav nya kunskaper 

Var dålig      Var bra 

Var för kort       Var för lång 

Var svår att förstå      Var lätt att förstå 

Fungerade dåligt      Fungerade bra 

 

 

7. Vad tycker Du är den viktigaste förbättringen som måste göras med filmen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

  

 

 


