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Sammanfattning 

 
I denna studie används det digitala matematikhjälpmedlet Geogebra under ett enda 

moment i matematik 2b kursen. Det används av eleverna själva för att förstå sambanden 

inom momentet geometri. Det har som syfte att höja elevernas motivation till ämnet 

matematik. I undersökningen får vi svar på att motivationen innan arbetet med 

Geogebra är väldigt låg och med hjälp av elevernas arbete med Geogebra så blir 

matematiken roligare att jobba med. Detta kan kopplas till att elevens motivation 

faktiskt ökar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Under tiden som lärarstudent samt därefter som matematiklärare i gymnasieskolan, 

stöter jag ofta på kommentarer och frågor som ”Varför ska jag kunna det här”, ”Vad är 

meningen med detta” eller ”Det här kommer jag aldrig behöva använda senare i mitt 

liv”. Sådana frågor och påståenden vill jag som pedagog byta ut mot andra frågor och 

tankar som istället är drivande framåt, en vilja att vilja lära sig mer. Det finns en mening 

med att försöka få så många elever som möjligt att förstå vikten av lärandet inom 

matematik för att få eleverna motiverade att jobba med matematik. Det är också en 

skyldighet och plikt från skolans sida då utbildningen skall främja elevernas utveckling 

och lärande samt ge livslång lust att lära (Skolverket 2011). Vid undersökningar av 

motivationsnivån hos skolelever inom motsvarande gymnasiet, där man har gjort 

jämförelse mellan matematik och övriga ämnen, visade det sig att eleverna hade lägre 

motivation och engagemang i matematikämnet än i övriga ämnen som de läser (Plenty 

& Heubeck 2012). Det speglar den generella bilden som finns i svenska skolans värld 

samt i samhället som helhet.  

 

Om jag som lärare kan hjälpa ungdomar att finna en större motivation inom matematik 

ämnet så vet jag att resultaten kommer att förbättras samt att elevernas självkänsla ökar. 

Det finns många olika vägar till att motivera elever inom matematik och en av dom kan 

vara genom digitala hjälpmedel. I takt med att den digitala världen växer snabbt även 

inom skolan, så kommer flera digitala hjälpmedel inom matematiken samt forskning om 

inlärning med hjälp av digitala hjälpmedel. Enligt Bakhoums (2008) studie, med ”flash 

bilder” som hjälp att visualisera matematiken, ökade testresultaten för samtliga 

elevgrupper där det användes som hjälpmedel, samt att 98 procent av eleverna ansåg att 

deras förbättring berodde på arbetet med flash i inlärningsprocessen. Frågan om det 

gjorde eleverna mer motiverade att jobba med matematiken och om det var det som var 

avgörande för deras förbättrade resultat inom matematiken togs inte upp i den studien. 

I studien som Altiparmak (2014) kom ut med, så visade det sig att eleverna som 

använde sig av animationer i undervisningen var mer koncentrerade i arbetet under 

kursens gång jämfört med den grupp som inte använde animationer i undervisningen. 

Även i denna studie var resultaten till fördel för de som använde digitalt hjälpmedel i 

undervisningen. Återigen så kan man inte specificera vad som händer med motivationen 

hos eleverna, även om förmågan att koncentrera sig bättre var ett resultat från 

Altiparmaks studie, och att det är en del av den sammanfattande motivationen. I och 

med att eleverna klarar av en längre koncentration i arbetet med matematiken så innebär 

det förbättrande omständigheter att lyckas bra i utvecklingen om eleven väl jobbar. 

Jag kommer i denna studie undersöka den för eleverna upplevda känslan av motivation 

för matematiken efter det genomförda momentet med digitalt hjälpmedel. Detta 

undersöker jag dels för att Jenner (2004) beskriver att motivationen kan kopplas till den 

egna upplevda erfarenheten samt responsen du får av ditt arbete. Det betyder att om 

eleven känner att det går bra eller bättre än vanligt så får hen en boost att jobba lite mer. 

Motivationen stärks för att jobba mer vid nästa problem. Jag kommer med andra ord 

inte kontrollera och jämföra resultatet mellan elever eller elevgrupper utan endast den 

enskilde elevens upplevda resultat samt elevgruppernas respons på arbetet med 

Geogebra kontra utan. 
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Inom den svenska skolans styrande organ tar man också upp användandet av digitala 

verktyg främst för att höja resultaten i skolan. För att nå dit kommer det vara viktigt att 

elevers motivation behöver höjas. I Myndigheten för skolutvecklings rapport (2007) 

kommer de fram till att ”det finns tydliga indikationer på att IT främjar elevers 

motivation och lärande”(sid 23). I den rapporten har man lyft fram resultaten från flera 

olika forskningsrapporter från många olika länder. Rapporten visar på att effekten av IT 

inom skolan får många fördelar i och med användandet av IT. I de flesta studier som de 

tittat på kan man se hur specifikt ämnet matematik får goda effekter i och med 

implementeringen av IT i klassrummet. ”I matematik har forskning visat att IT ökar 

elevers motivation, ger ett ökat fokus på strategier och tolkning, ger snabbare och mer 

precis återkoppling till elever samt ökar elevers samarbete och samverkan” 

(Myndigheten för skolutveckling 2007).  Det visade sig att resultatet inom ämnet ökade. 

Det spelar heller ingen roll vilken nivå eleverna har från start, användandet av IT i 

undervisningen ger positiva resultat hos elever med redan starka akademiska färdigheter 

lika väl som hos de elever som inte är fullt så starka i skolarbetet.  

Bland de fördelar med att använda IT i undervisningen som lyfts fram i en rapport från 

OECD (2005), är återigen främst motivation och färdigheter och självständighet samt 

att användandet av IT visar på en positiv utveckling av att arbeta i grupp. Där går de inte 

in djupare på vad motivation är hos eleverna mer än att man säger att när motivationen 

ökar så följer en ökad uppmärksamhet under lektioner samt ett ökat engagemang.  

 

Vi får inte heller glömma att vi är i begynnelsen av en förvandling där pennor och 

böcker mer och mer byts ut mot digitala hjälpmedel i skolan. Det är på detta sätt som 

Steinberg (2013) ser på utvecklingen med digitaliseringen av skolan idag. Det betyder 

att det finns mycket kvar att undersöka i skolan gällande digitala hjälpmedel respektive 

digitala läromedel. Steinberg talar också om hur du med hjälp av den digitala tekniken 

kan ge eleverna ett större frihetsutrymme genom att de snabbare kan jobba sig igenom 

olika material samt på egen hand finna nya infallsvinklar eller material till sitt eget 

lärande. Det betyder enligt Steinberg, att du som elev lättare kan hitta vägar fram som 

du själv tycker är mer intressanta. Det skall såklart vara inom ramen för det som ingår i 

kursen. Det ger eleven en större känsla av delaktighet i arbetet som i sin tur ger ett större 

självförtroende att klara av studier och svåra utmaningar samt uppgifter. Det kan ses 

som en faktor som påverkar elevens motivation samt en vilja att göra de uppgifter som 

skall göras.  

 

Vad gäller det visualiserande hjälpmedlet så kan vi säga att Geogebra är ett riktigt bra 

hjälpmedel för just det. I Kadunz & Strabers (2004) Så fastslår de att just det 

visualiserande arbetssättet främjar elevens läroprocess. Att de genom att bygga egna 

bilder utifrån det som de sett tidigare har lättare att lösa problem som de ställs inför. De 

menar att inlärandet av matematik är ett kontinuerligt samspel mellan bilder och 

diagram. Där metaforer är en sammankopplande länk mellan de olika 

representationerna. Om eleven lär sig att på något sätt bygga upp bilder som beskriver 

ett händelseförlopp så kommer hen att ha mycket stora chanser att komma fram till en 

lösning. Detta kontra om eleven inte har tränat upp sin förmåga att bygga dessa 

modeller och bilder så tar det stopp i lösningsprocessen ganska tidigt. 
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1.1.1 Läroplanen om digitala hjälpmedel (GY11) 
 

Förutom det som står i skollagen så är det läroplanen som ligger till grund för allt arbete 

inom skolans värld och specifikt GY11 är för gymnasieskolan. Skolverket har utformat 

GY11 och där finns en hel del mål som skolan skall se till att alla elever har uppnått 

under tiden de går i den svenska gymnasieutbildningen. Skolverket vill att eleverna 

inom gymnasiet skall kunna hantera digitala hjälpmedel inom matematiken. Läroplanen 

GY11 (Skolverket 2011) säger att det skall ingå i undervisningen att eleverna skall 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik inom matematiken samt digitala medier 

och andra digitala verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. Att lära sig det 

digitala inom matematiken är då kunskaper som ligger bortom användandet av 

miniräknaren. Utan det är läran om hur jag som elev/person kan använda det digitala 

tillsammans med mina matematikkunskaper för att utvärdera eller beräkna saker som 

möjligtvis ligger till grund för stora och små beslut i livet och arbetslivet. 

1.1.2 Kursplanen för matematik 2b 

 

Som för alla kurser inom gymnasiet har matematik 2b en kursplan som ligger till grund 

för den kunskap som eleven skall ha när kursen är slut samt kunskapskrav för alla 

betygssteg. Utifrån denna kursplan lägger läraren upp en plan för att alla elever skall nå 

målen. Ofta utgår läraren från kursböcker som tar upp allt som står i kursplanen samt 

det som är det centrala innehållet. 

Det centrala innehållet i kursplanen är de delar av matematiken som skall tas upp i den 

specifika kursen. Det är här som det är bestämt vilken nivå av matematik eleverna skall 

klara av när kursen avlutas. Till sist finns kunskapskraven. De är som det låter, det är de 

krav på kunskaper som eleven skall ha efter kursens avslutande. Dessa är då 

nivåbaserade i enlighet med det senaste betygssystem som då sträcker sig från A-F, där 

A är högsta betyg och F är underkänt vilket man får om man har inte nått de 

kunskapskrav som krävs i kursen. 

1.1.2.1 Centrala innehållet 

 

I kursen matematik 2b, som är den kursen där denna studie tar plats, står det i det 

centrala innehållet att Digitala medier och digitala verktyg skall användas vid 

problemlösning. Mer specifikt står det att i kursen ska eleverna genomföra 

”konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och 

nollställe, med och utan digitala verktyg”. Vid problemlösning ska ”strategier för 

matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg”, tas 

upp i kursen. Då problemlösning finns inom alla olika moment inom matematik 2b så är 

det upp till läraren att välja hur mycket och inom vilket/vilka moment detta genomförs. 

Det står så klart en hel del mer i det centrala innehållet, men detta är det som står 

angående de digitala verktygen i kursen. 

1.1.2.2 Kunskapskrav 

 

I kunskapskraven för kursen står det specificerat vad eleven ska visa för kunskaper för 

att kunna nå de olika betygsnivåerna. Det finns massor med krav som skall vara 

uppfyllda och det som står om digitala hjälpmedel, för alla betygsnivåer i kursen, är att 

eleven skall i det matematiska arbetet klara av att hantera procedurer och löser uppgifter 

av standardkaraktär, både utan och med digitala verktyg (Skolverket 2011). Det innebär 
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att utan kunskaper att hantera digitala hjälpmedel så kan inte eleven nå godkända nivåer 

i matematik 2b.  

1.1.3 Elevers motivation  

 

Det finns många olika definitioner av motivation genom historien. Enligt Håkan Jenner 

(2004) kan man använda sig av tre olika samverkande faktorer. 

 

En är den inre motiverande faktorn där man tänker sig att något inom oss sätter igång 

handlandet. Detta ses ofta som en drivkraft hos eleven. Den ger upphov till en 

nyfikenhet och energi för att studera och lära sig. Denna faktor är den som jag i denna 

studie använder digitala hjälpmedel för att förstärka och i vissa fall även få eleverna att 

upptäcka. Den inre drivkraften är något som jag som lärarstudent samt lärare i skolan 

ser hos elever och det är ett otroligt stort spann mellan olika elevers inre motivation. Det 

är svårt för pedagoger att möta alla dessa olika nivåer på motivation då varje individ 

behöver någonting specifikt för att kunna känna en större inre motivation. Sedan är det 

så att denna faktor ensam inte gör så att eleven jobbar med matematiken. Den behöver 

även användas i relation till ett mål (Jenner 2004). 

 

Det är den andra motivationsfaktorn, ett mål att sträva mot. Hos gymnasieeleverna är 

det oftast inte ett problem med målet då detta är ett betyg som eleven strävar mot. Detta 

är ett yttre mål som finns med genom alla matematikkurser och andra kurser i 

gymnasieskolan. Andra yttre mål som kan inverka på eleven är föräldrars förväntningar, 

status, andra människors uppskattning. Det finns även inre mål som kan vara stolthet, 

glädje, känsla av självförverkligande. I de flesta fallen så är det yttre mål som eleverna 

har som motivation enligt Jenner (2004). Det innebär då att eleverna gör sitt skolarbete 

och försöker så bra de kan i skolan för andra saker än för sig själv. Även om många 

fokuserar på ett betyg som skall uppnås så kan det vara för en yttre uppskattning från 

omgivningen. Det kan även vara så att eleven ser på ett större plan och har planer för 

framtiden för sig själv där det krävs ett högt betyg för att ta sig dit hen vill. Det är då 

mer sällan eleverna ser vinsten i skolan som att de får lära sig mer och få mer kunskap. 

Känslan av att lära sig något nytt och av att ta reda på hur saker och ting fungerar bör 

kunna vara starkare än just känslan över ett högt betyg.   

 

Den tredje motivationsfaktorn är en sammanbindande effekt av den första och andra 

som hänger ihop med elevens självförtroende och om elevens måluppfyllnad blir hög 

eller låg. Det är denna del som är viktig i det avseende att eleven kan hamna i en god 

spiral eller ond spiral då eleven använder den inre drivkraften för att klara av 

exempelvis en svår uppgift som då är den yttre drivkraften. Om eleven klarar uppgiften 

får hen en boost för självförtroende och nästa gång som en svår uppgift skall klaras av 

så gör eleven vad den kan för att klara den. Om eleven inte klarar av en uppgift, blir hen 

mindre benägen att ge sig på nästa uppgift med samma vilja och entusiasm (Jenner 

2004). 

När Jenner sammanfattar begreppet motivation, beskriver han det som att det inte är en 

egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter eleven gjort och det bemötande 

som den har fått under vägen. Alla elever som kommer till gymnasiet har redan många 

år av erfarenheter från matematiken. De erfarenheterna kan vi inte ändra på och är det så 

att erfarenheterna är dåliga av olika slag så kommer ett motiverande jobb mot att skapa 

goda erfarenheter vara en stor utmaning för mig som lärare.  
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Även Korpershoek, H & Kuyper, H & van der Werf, G (2015) delar upp motivationen i 

flera olika delar. De delar upp motivationen i fyra grupper och genomför studien utefter 

dess. De faktorerna är att eleven vill nå en högre skicklighet, högre resultat, yttre 

aspekter och social inverkan. Det visar sig att den yttre motivationsfaktorn kan anses 

vara den motivationsfaktor som hade minst positiva effekter för elevernas resultat när 

man tittade på de olika faktorerna enskilt. Det är då de elever som känner att 

motivationen ligger i betyget. I den studien har de gjort undersökning på över 7000 

elever som går i årskurs nio. Det kan ses som den motivationsfaktorn enskilt för eleven, 

inte kommer att bidra till allt för stor utveckling. I den studien kommer man också fram 

till att det är en kombination av de olika faktorerna som ger det sammanlagt bästa 

resultatet för eleven. Detta överensstämmer med det Jenner (2004) säger.   

 

Min studie syftar till att eleven skaffar positiva erfarenheter, med hjälp av digitalt 

hjälpmedel i undervisningen, för att hamna i den goda spiralen som medför en högre 

grad av att lyckas som ger ett bättre självförtroende som i sin tur medför mer motivation 

inom matematik. 

 

1.1.3.1 Vad påverkar elevers motivation? 

 

Det finns väldigt många faktorer som spelar in på motivationen för elever i skolan. 

Eubanks och Hajj (2015) Beskriver bland annat betydelsen av att eleven känner att det 

är roligt på något sätt. Den känslan gör att eleven gör det som skall göras i större 

utsträckning än om man känner att det inte är roligt. Hur man kan skapa känslan av det 

blir roligare kan exempelvis då vara att använda digitalt hjälpmedel i matematiken. 

 

Någonting som påverkar motivationen är om målet är rimligt att klara av. Även 

uppnåendets värde, samt misslyckandets sannolikhet utifrån elevens sätt att se är några 

få utvalda faktorer som har en inverkan på motivationen (Jenner 2004). Det innebär att 

eleven har med sig erfarenheter och tar dessa i beaktning för att utvärdera rimligheten i 

att klara av uppgifterna som följer.  

 

Malmer (2002) beskriver också som att det viktigt i inlärningstillfällena att göra 

matematiken spännande och intressanta så att elevernas lust och nyfikenhet stimuleras. 

Samt att eleverna måste öva upp sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och 

uppleva.  

 

Elevernas attityd till matematikämnet påverkar motivation enligt Teoh, Koo och Sing 

(2010). De visar på att attityden till ämnet kommer från den upplevelse av hur det går i 

ämnet. Det innebär att om eleven har en positiv attityd till ämnet så påverkar det själva 

motivationen på ett positivt sätt. Detsamma gäller då att när attityden är sämre från start 

så är motivationen för att jobba med matematiken också lägre. Det fanns flera faktorer 

som påverkar själva attityden enligt Teoh, Koo och Sing. Att ha en tro på sig själv 

speglar av sig i motivationen att jobba med matematiken. Tron ger eleven kraft, energi 

och motivation att fortsätta även när det blir svårt och hen möter ett större motstånd. 

Den tro hen sedan har på sig själv kommer från dina tidigare upplevelser i ämnet vilket 

visar sig vara en återkommande punkt för elevers motivation. Resultatet i deras 

undersökning visar att några av de stora motivationsfaktorerna är, självförtroende, 

intresse, ansträngning och lärarens bemötande. Det är en självklarhet att jag som lärare 

kan inverka på den faktorn gällande lärarens bemötande. De andra faktorerna blir då 

som uppgift för läraren att lyckas förmedla eller nå fram med till eleverna. Att skapa ett 
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självförtroende för någon annan är omöjligt. Det behöver byggas upp inifrån och 

uppmuntras utifrån. Om jag som pedagog lyckas få eleven att känna, att det som den 

företar sig i matematiken är bra så kommer det ökade självförtroendet förhoppningsvis 

leda till en större ansträngning som även det leder till ökat intresse. 

1.1.3.2 Konsekvenser av motivation 

 

För att beskriva vad motivationen gör för en person, kan det beskrivas som att jag som 

person gör en investering av energi och till följd av det även tid (Maehr, Archer 1985). 

Det som huvudsakligen ger denna investering kan sedan delas upp och analyseras på 

flera olika sätt. Synen på dig själv och din egen förmåga är enligt Maehr och Archer 

(1985) en stor faktor för din motivation. Då motivationen är en motor för dig att få saker 

gjorda och för dig att ta tag i saker och arbeta med så är det viktigt att stärka synen på 

dig själv och dina förmågor. Upplever du att du kan klara av de saker du ger dig hän 

samt att du känner att du gör det bra så kommer din motivation för att försöka också 

vara mycket större än om du inte känner så. De skriver också om en uppgiftsorienterad 

motivationsfaktor. Vissa uppgifter är helt enkelt mer motiverade att ta tag och jobba 

med än andra. Specifikt vad det beror på är helt och hållet relaterat till var elev för sig. 

Det har bland annat med relevans att göra samt med hur rolig uppgiften är för den 

enskilde eleven att göra uppgiften. Denna bedömning kommer också den från elevens 

egna tidigare erfarenheter i matematiken. 

 

En stor konsekvens av att en elev har motivation för ämnet är att eleven aldrig slutar att 

försöka. Det är oftast inte svårt att jobba när det går lätt och man tycker att det är roligt 

att jobba på. Det är först när det blir motstånd i jobbet som man märker vad drivkraften, 

som vi kallar motivation, gör för att du skall klara av att fortsätta utan att bara ge upp. 

Medan en brist på motivation oftast gör att du ger upp utan att riktigt försöka.   

1.2 Digitala hjälpmedel 

1.2.1 Forskning om digitala hjälpmedel 
 

I en forskningsrapport som myndigheten för skolutveckling (2007) har varit med och 

tagit fram, kan man säga att användandet av digitala hjälpmedel i skolan visar på 

mycket positiva effekter både gällande kunskapsutveckling, lärande samt motivation. 

Det är dock av stor vikt att det digitala hjälpmedlet används måste användas som just ett 

hjälpmedel i en större del av det pedagogiska arbetet. Där den stora pedagogiska idén 

ligger som grund för undervisningen och didaktiken i undervisningen och IT används 

som hjälp till den idén. 

 

Enligt Pierce & Stacey (2013) får man räkna med att det är en mångårig process att 

implementera ett nytt sätt att lära ut som lärare. Att ändra sin pedagogiska grund är ett 

långt arbete som börjar med en lektion i taget. De beskriver också att det är mycket 

viktigt att ha en stadig pedagogisk idé som ligger till grund för förändringen. Och där 

man tar en lektion i taget för att göra förändringen över tid. 

 

Wolf (2012) beskriver det som att vi i framtiden kommer att använda den digitala vägen 

för att nå en högre utbildningsnivå hos fler. Det Wolf menar är att tack vare den 

digitalisering som sker nu kommer vi kunna använde för att nå fler människor och 

dessutom få fler att genom sin egen motivation klara av sin utbildning. Det kommer 

också vara så att elevernas inlärning till stor mån kommer att styras av deras egen takt 
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att jobba. Hon säger att vi i utbildningssystemet står inför ett kulturellt skifte i form av 

att utbildningen måste röra sig mot att lyckas med att maximera den digitala inlärningen 

för att nå studenternas framtida behov. Det innebär att alla delar i skolan behöver ta steg 

mot att både använda sig av digitala plattformar samt att utforma det på ett sätt som ger 

ett så stort utslag som möjligt.  

 

I undersökningen som Joglar, PN & Sordo Juanena JM & Star JR (2013) genomförde så 

kollade de bland annat på hur det inverkade på läraren att använda sig av bland annat 

Geogebra som ett hjälpmedel i klassrumssituationen. Där visade det sig att det ibland 

var kämpigt för eleverna i arbetet med Geogebra och det i sin tur påverkade läraren på 

det viset att denna fick hela tiden hjälpa eleverna. Det var givet att många elever och 

lärare inte jobbat så mycket i den digitala världen i matematik vilket gjorde att det var 

viktigt att gradvis introducera eleverna in i den världen. Joglar, PN & Sordo Juanena JM 

& Star JR (2013) kommer även fram till att Geogebra öppnar upp en ny värld för 

eleverna där de har alla möjligheter att utforska sig fram i den digitala 

matematikvärlden. Introduktionen av Geogebra påverkade bland annat attityden hos 

eleverna gällande matematiken. Det blev även en förbättrad förmåga hos eleverna att 

knyta ihop bilder med matematiken. Även om det inte var alla elever som lyckades så 

var det överlag ett mycket gott resultat. 

 

1.2.2 Digitala hjälpmedel för att stärka resultaten 

 

Både Bakhoums (2008) Altiparmak (2014) kom fram till samma slutsats i sina 

undersökningar. Det var att vid användandet av digitala hjälpmedel inom matematiken 

så kan man nå högre studieresultat än de som inte gjorde det. Det är dock mycket viktigt 

att det används på ett korrekt sätt. Båda två beskriver att en av de absolut viktigaste 

saker som man ska tänka på är att ha en större pedagogisk plan som grund där 

hjälpmedlet endast blir ett hjälpmedelför det som läraren vill lära ut. Om man utnyttjar 

den digitala hjälp som finns att tillgå på rätt sätt så kommer man kunna nå fler elever 

och ett bättre resultat utav det.  

 

Även den sammanfattande rapporten som kommer från myndigheten för skolutveckling 

(2007) så skriver de att användandet av digitala hjälpmedel för att lära sig i skolan ger 

bättre studieresultat än om man inte gör det. Det är därför de rekommenderar att det ska 

implementeras i skolans värld på ett bättre sätt. Där arbetet startar fån myndigheten för 

att sedan gå vägen ner i leden och in i klassrummen. 

 

1.2.3 Digitala hjälpmedel för att variera undervisningen 
 

För att förstå hur man kan använda digitala hjälpmedel för att variera undervisningen 

behöver man en förståelse för hur undervisningen i matematik vanligtvis ser ut. Enligt 

Löwing (2004) ser den klassiska matematiklektionen ser ut som att läraren startar 

lektionen med att ha en genomgång på det som eleverna förväntas att räkna med under 

denna lektion. Frågor kan ställas under genomgången för att få ut mer information vid 

behov. Efter genomgången så får du som elev starta med arbetet själv i matematikboken 

på det avsnittet där läraren precis gått igenom just detta. Medan läraren går runt i 

klassrummet och hjälper eleverna. Du får som elev även välja att samarbeta med dina 

klasskamrater för att kunna diskutera med varandra om hur frågorna och problemen 

skall kunna besvara.  
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I och med att det vanliga arbetssättet inte ofta har digitala inslag så blir det en variation i 

matematikämnet att bara använda sig av det. Sedan ger det digitala hjälpmedlet i sig en 

större frihet och variation i sig då valmöjligheterna med vad du vill göra är mycket stor. 

1.3 Frågeställning 

 

Denna undersökning skall ge svar på följande frågor. 

 

a) Kan man använda digitala hjälpmedel i enskilda moment för att höja motivationen 

hos eleverna i matematikämnet? 

Då det ofta är en lång process för läraren att ändra sin undervisningsstil så kanske bara 

ett moment kan göra mycket för både eleverna och läraren. Om det ger ett bra utslag för 

elevgruppen kommer det vara bra för alla parter i undervisningen. 

 

b) Hur upplever eleverna arbetet med Geogebra? 

Utifrån att många olika forskningsrapporter visar på ett bättre resultat med hjälp av 

digitala hjälpmedel (Bakhoum, EG, 2008) (Altiparmak 2014) så kan argumenten med 

att arbeta med en mer digital läromiljö styrkas. Eftersom det är en lång process för en 

lärare att ändra sitt arbetssätt så kan denna studie visa att man kan starta med ett 

moment som ett första steg som inte ska kännas för stort för den enskilde läraren att ta. 

Enligt Krumsvik & Almås (2007) så startar digitaliseringen genom högre styrande 

skolorgan och politiker för att sedan komma ner till den enskilde läraren där den ofta 

får motstånd. Detta beror ofta på den dåliga vidareutbildning som sker med digitala 

hjälpmedel för läraren. Samt att läraren känner att den undervisning som har 

genomförts hittills har fungerat bra, så varför inte fortsätta med den? 

 

När Jag genomför denna studie är det som i ett test i vad ett moment inom matematiken 

med hjälp av digitala hjälpmedel kan göra för elevernas motivation inom ämnet. Det 

som också visar sig vara viktigt för motivationen är också den enskilde elevens 

upplevelse av vad en klarar av och tror sig klara av (Jenner 2004). 

 

Eftersom Pierce & Stacey (2013) beskriver implementeringen av att börja undervisa på 

ett annat sätt som lärare, kan ta många år. Kan man kanske genom svar från denna 

studie se på att det räcker med att börja med ett moment där man utvecklar sig som 

pedagog och lärare för att sedan kanske få in det i hela sin undervisning i alla delar av 

matematikkurserna. 

 

 

 

2. Metod 
 

Den metod som kommer att användas är av kvantitativ undersökning hos två olika 

grupper. Att välja den kvantitativa metoden är i denna undersökning lämplig då det 

finns kontrollgrupp som också kan vara med i undersökningen. Det gör att datan som 

samlas in och behandlas kan ses med relativt stor tillförlitlighet då siffrorna kommer 

från elever på samma skola samt samtidigt och båda grupperna har exakt samma 

examinationsprov. De två grupperna som kommer att jämföras benämns som 
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Geogebragruppen och kontrollgruppen. Grupperna kommer att besvara enkäter före 

påbörjat projekt samt efter avslutat projekt.  

 

Geogebragruppen består av två olika klasser på samma skola, som har en och samma 

lärare. Eleverna går på gymnasiets andra år på samhällsprogrammet. I denna grupp 

genomförs projektet med att använda Geogebra som hjälpmedel i matematiken, 

specifikt i momentet geometri.  

 

Kontrollgruppen består av ytterligare två olika klasser från samma skola. Dessa har två 

olika andra lärare. Eleverna går även de på samhällsprogrammets andra år på gymnasiet. 

Där används i viss mån projicerade bilder på geometriska problem men inga elever som 

själv använder något datorprogram för att jobba med matematiken. 

 

Alla elevgrupper läser helt parallellt och genomför samma moment i kursen under 

samma period med någon liten avvikelse då lärarna har ett visst utrymme för ändringar. 

Examinationen som genomförs efter avslutat moment är dock gemensamt framtaget och 

är lika för båda elevgrupperna. 

 

2.1 Digitala hjälpmedel 

2.1.1 Varför Geogebra som digitalt hjälpmedel 

 

Geogebra är en öppen mjukvara med snabbt växande popularitet världen över. 

Programmet tillåter lärare att interaktivt skapa en läromiljö som blir både experimentell 

och undersökande (Zilinskiene, Demirbilek 2015). De säger även att Geogebras 

visualisering av matematiska problem och samband, är en av världens mest kända och 

mest uppmärksammade didaktiska verktyg. Användandet av Geogebra som dynamiskt 

verktyg inom geometri momentet i matematik har varit välstuderat under det senaste 

årtiondet. Flera studier visar på att användandet av ett dynamiskt verktyg som Geogebra 

främjar det undersökande lärandet hos elever (Zilinskiene, Demirbilek 2015). 

 

Enligt Kutluca (2013) så är Geogebra en av få digitala hjälpmedel som har både det 

visuella samt det algebraiska och aritmetiken i samma program. Kutluca visar specifikt 

att Geogebra är ett utmärkt hjälpmedel för att hjälpa till vid geometriavsnittet inom 

matematiken samt att det även påvisats bättre resultat för de elevgrupper som använde 

sig av programmet i jämförelse med de elevgrupper som använde sig av mer traditionell 

undervisning. Traditionell undervisning handlade i det fallet om genomgång av läraren 

och egenarbete med stöd från läraren efter genomgångarna. Detta i likhet med vad 

Löwing (2004) beskriver att det ser ut i de flesta matematikklassrummen i Sverige.  

Geogebra är också ett mycket användarvänligt program där du som pedagog kan välja 

att använda dig av redan befintliga kalkylark i form av figurer samt algebraiska ark, 

eller skapa ditt eget kalkylark för dina elever att använda. Programmet kan också 

användas så att eleverna själva kan få skapa sina animationer och kalkylark.  

 

Genom hela arbetet i denna studie använder jag mig av redan befintliga ark som jag lade 

upp som en arbetsbok dit eleverna hänvisades att börja jobba. Eleverna skapar inte egna 

arbetsark att jobba med. Arbetsboken som vi jobbade med blev då en ersättning för den 

vanliga fysiska boken som de var vana att arbeta i på lektionerna. Detta gjorde att 

eleverna varje lektion visste var de skulle starta och minimerade på så sätt de 
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distraktioner som medför med arbetet med datorer, såsom sociala medier eller andra 

kanaler som eleverna använde internet till. 

 

Geogebra är ett relativt enkelt verktyg att använda som relativ nybörjare så därför var 

det också ett enkelt val för mig att använda just detta i denna studie. Vi ska också tänka 

på att enligt Pierce & Stacey´s (2013) undersökning, visar det sig att implementering av 

digitala hjälpmedel för lärare är en mångårig process som startar med att läraren 

använder sig av hjälpmedlen vid rutinmässiga uppgifter för att sedan användas vid mer 

och mer avancerade saker. Detta samtidigt som man följer en grundplan där man har 

som mål att ändra läromiljön från mer traditionellt till det nya för att introducera fler 

och bättre pedagogiska möjligheter.  

 

I arbetet med Geogebra är en nyckel till framgång att eleverna finner inlärningen 

spännande och intressant för att på så vis väcka elevernas lust och nyfikenhet. Detta 

skall i sin tur ge upphov till att eleverna övar sin förmåga på att själva upptäcka och 

undersöka de matematiska sambanden (Malmer 2002). 

 

2.2 Urval 
 

Urvalet av elever föll på elever som går andra året på samhällsprogrammet i gymnasiet. 

De chefer och rektorer som jobbar på denna skola har uttryckt som att elever som går 

samhällsprogrammet har en lägre motivation och en mer negativ inställning till 

matematikämnet än vad naturprogrammets elever har som även de finns på denna skola. 

På denna skola finns det fyra parallellklasser som läser matematik 2b kursen. Alla 

samhällselever läser kursen över ett helt läsår. Två av dessa klasser kommer då att 

använda Geogebra som hjälpmedel genom geometriavsnittet och övriga två klasser 

kommer att ha en mer traditionell undervisning med genomgångar på whiteboardtavlan 

och egen räkning. 

 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Lektioner med Geogebra 

  

Introduktionen gick till så att eleverna hade med sig sina datorer till lektionen. Innan 

alla började arbetet med datorn så gick vi igenom vissa begrepp inom momentet, som 

till exempel randvinkel samt medelpunktsvinkel. Detta gjordes först på 

whiteboardtavlan och sedan även i arbetsarket som projicerades upp för eleverna. Där 

visade jag som lärare upp Geogebra sidan och visade även upp hela hemsidan där 

eleven vid eget bevåg kan söka sig fram till olika matematiska delar inom kursen. Sedan 

fick eleverna jobba två och två i den arbetsbok som jag skapat inom Geogebra.  

 

 

Exempel på en lektion 1 

Denna lektion hade som mål att eleverna skall förstå och använda sig av sambandet 

mellan medelpunktvinkel samt randvinkeln från samma cirkelbåge. Då jobbade eleverna 

så att de fick skriva ner de vinklar som de kunde avläsa samt använda det interaktiva i 

Geogebra för att simulera flera olika vinklar och situationer. Sedan skulle de med egna 

ord skriva ned sambandet som de fann mellan en randvinkel och medelpunktsvinkel 
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som är från samma cirkelbåge. Det blir då de egna tankarna från eleven som 

sammanfattar sambandet. Sedan fick de arbeta med traditionella uppgifter för att 

förstärka att det de själva hade kommit fram till stämde. De uppgifterna som eleverna 

fick jobba med var tagna från den matematikbok som vi vanligtvis använde, men de fick 

dessa i utskrivna blad så att arbetet skulle vara utanför den vanliga boken. När eleverna 

jobbade på detta sätt så kunde de också vid vissa uppgifter använda de interaktiva 

bilderna i Geogebra för att se hur en lösning till uppgifterna kunde se ut. Vid lektionens 

slut sammanfattade jag som lärare hur sambandet är mellan dessa vinklar och skrev ner 

den definition som är. Nästa lektion började där denna slutade och sedan gick vi vidare 

till nästa del inom momentet geometri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på en lektion 2 

Denna lektion hade som mål att få eleverna att förstå topptriangelsatsen samt 

transversalsatsen.  Lektionen startade med att ta upp det som vi tidigare hade gjort i 

form av likformighet samt ritade upp och förklarade vad en parallelltransversal är för 

någonting. Detta gjorde jag som lärare på tavlan till en början för att sedan projicera upp 

ett arbetsblad på projektorn som beskriver och visar topptriangelsatsen samt 

transversalsatsen på ett sätt där du själv trycker dig framåt och får förklaringen steg för 

steg. Där fick eleverna starta med arbetet på datorerna och startade med att försöka se 

hur de olika satserna fungerade samt vilka skillnader som fanns. De fick jobba med 

uppgifter på detta där de samtidigt som de gjorda uppgifterna kunde använda 

arbetsbladet för att visuellt bygga upp problemet och därefter lösa det genom de 

samband som visade sig på programmet. Lektionen avslutades med att jag som lärare 

gick igenom de nya begreppen som eleverna jobbat med denna lektion samt en 

avslutande uppgift på tavlan.  

 

 

 

2.3.1.1 Elevernas jobb med Geogebra 

 

När eleverna jobbar med Geogebra fungerar det som ett vägledande verktyg inom 

matematiken. Det som eleven kan göra är att undersöka och finna sambanden själv. 

Kutluca (2013) talar om att arbetssättet där eleven själv söker efter lösningarna främjar 

elevens kunskapsinhämtning och lärande. Det blir en effekt av att undersöka och finna 

vilket hjälper eleven att kunna söka och få svar på egen hand även senare i sitt arbete. 

Eleverna kan även använda verktyget för att lösa vissa uppgifter genom att använda 
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figurerna så det stämmer med de uppgifter som skall lösas. På så sätt lär de sig att 

använda programmet och så småningom även lär sig att se de matematiska samband 

som det är meningen att de ska kunna enligt kunskapskraven i kursen. 

Vid arbetet har de alla en egen dator så att de både enskilt kan sitta och jobba i 

programmet samt att de kan jobba tillsammans med någon som de sitter tillsammans 

med. 

 

2.3.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Det är en kvantitativ insamling av information från eleverna som används i den här 

studien. Alla elever besvarar en enkät före de startat momentet geometri om hur de 

känner för matematikämnet samt elevens allmänna inställning till ämnet. Efter att 

arbetet genomförts i alla grupper så fick de återigen svara på en enkät som var snarlik 

den första men fokuserade på just geometrimomentet. Frågorna är utformade så att det 

ska vara lätt för eleverna att besvara samt enkelt att sammanställa resultaten. 

2.3.3 Procedur 

 

Momentet som elevgrupperna skulle gå igenom var geometri. Detta moment skulle 

klara av på drygt tre veckor. Under dessa tre veckor så har de fyra lektioner i veckan 

med sammanlagd tid på 3h 40min per vecka.  

Grupperna är 48 elever stora både Geogebragruppen och kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen är två klasser som har två olika lärare medan Geogebragruppen har en 

och samma lärare men är uppdelad på två olika klasser. Eleverna har inför momentet 

fått informationen om att de kommer att få jobba med datorerna på matematiken. De vet 

även om att det är Geogebra som de kommer att arbeta i och det visade sig att vissa 

elever kände igen programmet sedan tidigare men de hade inte jobbat speciellt mycket 

med det innan nu. 

2.3.3.1 Utredande inlärning 

 

Som Malmer (2002) beskriver det så innebär utredande inlärning att, om man kan väcka 

upp en nyfikenhet hos eleverna så kan man få dom att jobba mot att försöka hitta de 

matematiska sambanden själva istället för att de får de givna av läraren. Det innebär att 

de kan få en känsla av att ”detta kan jag klara” och det är en inre drivkraft som betyder 

att motivationen hos eleven ökar. Att eleverna väcker detta inom sig alternativt 

förstärker känslan, kan bara vara bra för utvecklingen för eleverna.  

 

 

 

 

2.3.3.2 Förenkäten 

 

Enkäten1 är utformad på så sätt att den skall vara så enkel som möjligt att besvara som 

elev och även enkel att sammanställa resultatet av den. Samtidigt som den ger 

tillräckligt mycket svar och information för att kunna besvara frågeställningen. Den 

innehåller fem påståenden där eleven får ta ställning till i vilken grad varje påstående 

                                                 
1 Finns som bilaga 1 
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stämmer överens med dennes upplevelse. Graderingen är numrerad från 1-6. Det gör att 

eleven inte kan ställa sig helt i mitten på graderingen och måste därefter ta ställning åt 

något håll.  

Alla elever oavsett om de var i kontrollgruppen eller i Geogebragruppen fick besvara 

exakt samma påståenden på denna enkät. 

2.3.3.3 Kunskapstest 

 

Kunskapstestet är utformat som eleverna är vana att proven ser ut på denna skola i 

matematik. Det gjordes ingen skillnad för de elever som genomförde undervisningen 

med Geogebra jämfört med de som inte gjorde det. Provet var till stor del på momentet 

geometri men även exponentialfunktioner och potensfunktioner var med. Mer specifikt 

så var det 9 av 15 frågor på provet som handlade om geometriavsnittet. Provet 

behandlade alla nivåer och svårighetsgrader. Vid provtillfället fick eleverna inte tillgång 

till dator och kunde inte använda sig av Geogebra. Det visste de såklart om, redan från 

starten av arbetet med Geogebra.  

2.3.3.4 Efterenkät 

 

Efterenkäten fick eleverna besvara efter genomförandet av provet samt att eleverna 

redan hade fått tillbaka sina provresultat. De fick besvara den någon lektion efter att de 

fick tillbaka resultaten för att ha tid att reflektera på sin egen insats. Detta för att svaren 

på enkäten inte skulle skrivas ner i någon sorts affekt som kan uppstå direkt efter en 

kraftansamling som ett prov är för eleverna. På så sätt får vi ett så rättvisande svar som 

möjligt. 

 

På denna enkät gjordes det små korrigeringar till kontrollgruppen jämförelsevis med 

Geogebragruppen2. Det består av mer riktade frågor till Geogebragruppen och med mer 

allmänna frågor till kontrollgruppen. Till Geogebragruppen medföljdes även en 

fritextfråga om hur eleverna upplevde jobbet med Geogebra. Detta för att få lite mer 

insikt i elevernas upplevelse av arbetet. 

 

3. Resultat 
 

3.1 Data 
 

Den samlade data från förenkäten från Geogebragruppen respektive kontrollgruppen 

finns som bilagor3. I Geogebragruppen är antalet 48 stycken elever och i 

kontrollgruppen finns även där 48 stycken. Alla dessa elever besvarade inte båda 

enkäterna samt att det fanns vissa svar som inte kunde räknas med i det statistiska 

materialet då vissa har ringat in fler alternativ eller skrivit egna alternativ. I 

enkätresultaten tas bortfallet inte med i beräkningarna. Det är endast medelvärdet av de 

som besvarade enkäterna som redovisas. Enkätens uppbyggnad gjorde att resultaten 

som presenteras räknas om som ett medelvärde utifrån att eleverna kunde besvara med 

en siffra mellan 1-6 där 1 motsvarade instämmer inte alls och 6 instämmer fullt. Det 

fanns även en fritextfråga som bara ställdes till de i Geogebragruppen. Den behandlas 

och presenteras som exempel på vad eleverna tyckte om att jobba med Geogebra samt 

grupperat det som positivt, negativt eller både och. 

                                                 
2 Bilaga 2 samt bilaga 3 
3 Bilaga 4 och bilaga 5 
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3.1.1 Enkätresultaten 

 

Den första frågan som eleverna tagit ställning för är i vilken utsträckning eleverna 

tycker att matematik är ett intressant ämne och där ser man en skillnad på grupperna. Då 

Geogebra gruppen ligger ca 9 % lägre än kontrollgruppen. Dessa svar är då besvarade 

före vi startade geometrimomentet och jobbet med Geogebra. 

 

  

Jag tycker matematik är ett intressant ämne 

Geogebragruppen Kontrollgruppen 

2,89 3,17 

 

 

På den direkta frågan gällande motivationen i ämnet samt om det har höjts efter 

geometriavsnittet visar resultat för att Geogebragruppen har en lite högre siffra jämfört 

med kontrollgruppen. Resultatet är 2,3 % högre för Geogebragruppen jämförelse med 

kontrollgruppen. Generellt så visar inte resultatet på några höga siffror för motivationen 

inom ämnet. 

 

 

Min motivation att jobba med matematik har höjts efter detta 

moment 

Geogebragruppen Kontrollgruppen 

3 2,93 

 

 

Påståendet om eleven tycker att undervisningen i matematik oftast är rolig visar på att 

kontrollgruppen tycker matematikundervisningen är roligare än Geogebragruppen. 

Detta med ca 7,6 %. Även på frågan om undervisningen i geometrimomentet har 

upplevts roligt så ligger kontrollgruppen högre. Men då endast med 3 %. 

 

 

Förenkäten 

Jag tycker att undervisningen i matematik oftast är rolig 

Geogebragruppen Kontrollgruppen 

3,02 3,25 

 

Efterenkäten 

Jag tycker att undervisningen i geometrimomentet varit rolig 

Geogebragruppen Kontrollgruppen 

3,32 3,42 

 

 

När jämförelsen görs med hur roligt eleverna tycker att undervisningen har varit tidigare 

i matematikämnet kontra geometrimomentet så ser vi en mycket större ökning för 

Geogebragruppen än kontrollgruppen. Det är en ökning för båda grupperna men för 

Geogebragruppen är ökningen 10 % och för kontrollgruppen nästan hälften, 5,2 %. 

Resultaten som visas i tabellen är då medelvärdet på de svar som var graderade från 1-6. 
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Enkätundersökningen visar på en förändring hos båda grupperna och att båda grupperna 

uppskattar geometrimomentet i matematik som någonting roligare än det andra som 

varit tidigare.  

3.1.2 Elevernas upplevelse av kunskapsresultatet 

 

När eleverna fick bedöma sin insats på det skriftliga provet som kom på 

geometrimomentet så blev resultatet följande:  

 

 

Jag är nöjd med min prestation på geometriprovet 
Geogebragruppen Kontrollgruppen 

2,90 3,23 

 

 

Resultatet från denna fråga visar på större missnöje hos Geogebragruppen än 

kontrollgruppen. Det faktiska resultatet var likvärdigt med hur det var innan just detta 

prov. Kontrollgruppen hade faktiska resultat som var något högre än Geogebragruppen 

och detta prov blev ingen skillnad jämfört med hur det sett ut i tidigare prov för dessa 

grupper. 

3.1.3 Elevernas egna kommentarer från att jobba med Geogebra 

 

När eleverna fick frågan om hur de upplevde jobbet med Geogebra, blev det lite som 

man kan förvänta sig vid en sådan här fråga, svaren blev mycket varierande. Jag delade 

in svaren i tre klasser. De positiva, de negativa samt de som var både positiv och 

negativ. 

 

Några kommentarer från de som var positiva.  

”Roligt”, ”Det var skönt att inte enbart jobba i boken och man fick en större förståelse 

för begreppen och varför det var så”, ”Jag upplevde det som ganska roligt. Det var inte 

svårt att förstå”, ”Jag tyckte det var roligt och hjälpsamt. Man förstod olika 

geometriska former bra”, ”Det var annorlunda och därför roligare, lite svårt men det 

fungerade”, ”Intressant, lärorikt”. 

 

 Några kommentarer från de som var negativa.  

”Jag tyckte det var krångligt”, ”Tyckte det kändes ganska svårt att arbeta med det. 

Föredrar hellre boken”, ”Jag är svag för böcker och kontinuitet, alltså att man jobbar 

efter hur boken ser ut och i den ordningen. Matte på datorn är inte min grej”, ”Jag 

jobbar bättre i boken så jag tyckte inte om att jobba matte på datorn. Vill kunna 

anteckna som jag vill på mina uppgifter”. 

 

Några kommentarer från de som var både positiv och negativ. 
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”Jag tycker det var svårare att jobba matte på datorn. Jag tycker matte ska göras på 

papper. Men det var lite lättare att förstå sammanhang när vi snurrade trianglar”, 

”Det gick bra men tycker mer om boken”, ”Det blev lite svårt att se sambandet utan 

boken och utan att få göra andra uppgifter än att dra runt saker på datorn. Men vissa 

arbetsblad om geometrin gick det jättebra med Geogebra”, ”Lär sig bättre med 

genomgångar, men helt okej”. 

 

Fördelningen över de som besvarade i dessa tre kategorier var 16 positiva, 12 negativa 

och 8 som var både positiva och negativa. De resterande eleverna som besvarat 

enkäterna har inte skrivit någonting på frågan. Det visar då på överhängande andel som 

var positivt inställda och hade med sig en positiv erfarenhet från detta sätt att jobba med 

matematiken.  

 3.1.4 Lärarens syn på jobbet i klassrummet 

 

Som lärare kan jag dela upp jobbet av eleverna i olika faser. I stort sett alla kom snabbt 

in på arbetet från start och gav sig hän åt jobbet mycket snabbt. Det fortgick en stund 

varje lektion och ibland genom flera lektioner. Efter ett tag så var det fler och fler i 

klassrummet som började göra andra saker än matematiken. Vissa elever kämpade 

väldigt hårt med alla uppgifter inom matematiken som de hade att tillgå under hela detta 

moment. Det som visade sig var också att deras uthållighet när det blev svårt fortfarande 

inte var så hög. De som körde fast frågade kanske en gång för att nästa gång de körde 

fast helt enkelt gav upp och gjorde någonting annat. 

 

3.2 Lärarens observationer 
 

De observationer som gjordes av mig som lärare var att de allra flesta gav sig hän 

snabbt att jobba med Geogebraprogrammet och därmed också matematiken. 

Entusiasmen var stor till en början och i och med att jobbet från start var på en 

grundläggande nivå så klarade de allra flesta av det utan några större hinder i arbetet. 

När eleven sedan fastnade så hade de ingen större vana av att hitta en egen väg fram 

utan fick förlita sig på att fråga läraren. Detta var samma effekt som Joglar, PN & Sordo 

Juanena JM & Star JR (2013) gjorde i arbetet med Geogebra. Efter någon lektion så 

började många sakna att räkna i boken, flertalet var rädda för att frångå boken i större 

utsträckning då de trodde att de missade en massa kunskaper när de inte räknade på som 

vanligt i boken. 

Det uppstod även en oro för vissa om de hade kommit fram till rätt slutsats eller 

korrekta resultat då det inte medföljdes något facit eller korrekta slutsatser där de kunna 

se om de hade gjort rätt. Denna känsla uppstod till stor del på grund av den vana 

eleverna alltid har med att ha de korrekta formuleringarna för sambanden direkt i boken 

samt de korrekta svaren till frågorna på uppgifterna. När de fick reda på att det korrekta 

sambandet skulle skrivas upp på tavlan samt diskuteras i slutet av lektionen så blev 

eleverna lite lugnare. Det gjorde att de med lite större självsäkerhet vågade tro på sina 

egna slutsatser. 
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4. Analys 
 

4.1 Sammanfattning 
 

Det som resultaten visar på är att det var ett roligt moment att jobba med för eleverna 

och att det var roligt att jobba med Geogebra. Det faktum att det blir roligare att jobba 

med matematiken säger sig självt att det är då mer motiverat att göra det. Enligt 

Eubanks och Hajji (2015) skapar det faktum att eleven tycker att någonting är roligt, ett 

större engagemang och arbete hos eleven. I denna undersökning visas det samtidigt att 

den egna uppskattade tiden som eleverna lade ner på matematiken var mindre än de 

brukar. Detta kan ha olika förklaringar, en av dessa kan vara att den upplevda känslan 

när man som elev jobbar med något som är mer roligt så känns det som att man inte 

jobbar lika hårt som annars.  

 

I denna studie får eleverna jobba på ett nytt sätt inom matematik vilket gör att de inte 

kan se och direkt avgöra sannolikheten för att misslyckas då de inte testat metoden 

förut. På detta sätt kan då de allra flesta eleverna ge sig på att jobba med matematiken 

utan den direkta rädslan att misslyckas, om man nu har gjort det i tidigare försök när de 

jobbat mer på det traditionella arbetssättet inom matematiken. Där det mer traditionella 

sättet att jobba på för dessa elevgrupper är med genomgång av begrepp och exempel i 

början på en lektion och eget arbete under resterande tid. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

Vid en sådan här kvantitativ undersökning är det självklart att ju fler elever eller 

elevgrupper som undersöks så ökar tillförlitligheten. Vad gäller genomförandet av 

denna undersökning så kan man fråga sig om det är det optimala upplägget för att få de 

svar som jag söker? Med motivation så kan man som individ kanske inte se eller inse 

direkta konsekvenser på sin egen motivation. Det är också därför vi kan se genom 

tidigare studier vad som förbättrar och stärker själva motivationen. Och genom de svar 

som jag får i undersökningen kopplade till motivationen hos de individer som var med i 

undersökningen. Dessa elever som nu har fått med sig ännu en ny erfarenhet inom 

matematikämnet i skolan som för de flesta känts bra samt att bemötandet från läraren 

också varit genomtänkt och positivt från start. Detta menar jag då ska ha stärkt 

elevernas motivation eftersom när Jenner (2004) sammanfattar begreppet motivation, 

beskriver han det som att det inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter eleven gjort. Detta sätt att se på motivationen förstärks ytterligare av 

Eubanks och Hajji (2015) som istället pratar om erfarenheter som eleven tycker varit 

roligt som ger i sin tur skapar en större entusiasm och därav motivation för att jobba 

vidare. 

När eleverna besvarade enkäterna så uppstod även en del bortfall som kan minska 

tillförlitligheten i denna undersökning. Det är värt att notera att på exempelvis 

fritextfrågan på hur eleverna upplevde jobbet med Geogebra så svarade endas 36 st av 

de 48 som var med under momentet med Geogebra. 

Jag skulle ha sagt att tillförlitligheten totalt sett inte är 100 % -ig men att den ändå säger 

en hel del om vad som händer för eleverna när de jobbar med digitala hjälpmedel i ett 

enstaka moment. Ska vi se på det långsiktiga perspektivet så kan vi också sakna en 

långtgående studie kring samma elever för att fastställa hur det har påverkat deras arbete 

under tid. Vi kan se de effekter som det medförde för stunden och vi kan använda oss av 
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tidigare studier för att säga hur eleverna påverkas på ett längre perspektiv vilket gör att 

studien håller bra i sin tillförlitlighet. 

 

4.3 Resultatdiskussion 

4.3.1 Motiveringen hos eleverna 

 

Som vi såg på frågan om eleverna kände att motivationen ökade efter det senast 

genomförda momentet inom geometri så kunde vi inte se någon direkt skillnad mellan 

grupperna. Betyder det att motivationen inte höjdes mer hos Geogebragruppen?  

Det behöver det inte betyda. I denna studie ser vi att eleverna i Geogebragruppen 

tenderar att tycka arbetet med det digitala hjälpmedlet förhöjer känslan av att det blir 

roligare med matematiken. Enligt Jenner (2004), som beskriver en del av det som 

påverkar motivationen, som en god upplevelse vilket höjer motivationen hos individen. 

Att eleverna finner det roligare med matematiken gör i sådana fall att deras motivation 

också bör öka. Även det faktum att arbetssättet ändrades från det mer vanlig till 

någonting nytt kan ha varit till hjälp för motivationen. Speciellt då eleverna inte direkt 

kunde avgöra om uppgifterna var uppnåeliga då arbetssättet var någonting som de inte 

upplevt tidigare.  

Eubanks och Hajji (2015) har också med i sina analyser vad eleverna får för effekter av 

att de upplever det som roligt i arbetet. Det är att den drivande kraften att, jobba mer, 

göra mer, ökar. Det är precis det som man kan anse är vad motivation gör för individen, 

driver personen till att göra jobbet. Även detta beskriver Jenner (2004) som en del av 

motivationen hos eleverna där de kan uppleva en större känsla av att kunna uppnå målet 

med att klara uppgifterna som skall göras. Den känslan kan ha och bör ha upplevts hos 

de flesta eleverna under framförallt starten av projektet. Även de som tidigare känt ett 

misslyckande fick som en helt ny chans med detta och gav sig hän och försökte lite mer 

än de brukar göra. Eubanks och Hajji (2015) beskriver att om någonting uppfattas som 

roligt så skapar det en process hos individen som gör att viljan att vilja ha mer blir 

större. Denna process finns kvar hos eleverna. I och med att resultaten pekar på att 

eleverna tyckte det var roligare att jobba med Geogebra så inverkar det på arbetet på det 

sätt att de troligen jobbar mer än de gjort tidigare. 

 

Om vi kollar på resultaten om huruvida eleverna tycker att de lägger ner den tid på 

matematik som krävs för att nå deras mål. Då kan vi se en stor differens på förenkäten 

gentemot efterenkäten. Där eleverna i Geogebragruppen går från 3,25 till 3,0. Medan 

kontrollgruppen istället går från 2,83 till 3,2. Där frågan på efterenkäten är ställd som 

om eleven lade ner tillräckligt med tid på just momentet geometri. Det är resultat som 

pekar åt helt olika håll. Detta kan vi analysera genom att Geogebragruppen möjligen 

kan ha skaffat sig en övertro på sitt lärande med det digitala hjälpmedlet och därmed 

inte lade ner den tid som de brukar göra annars. Alternativt att de inte känner att jobbet 

under momentets gång med Geogebra faktiskt är ett ”jobb”. Då blir den upplevda 

känslan som att de inte har lagt ner tid under lektionerna för att det inte kändes som 

jobb. 

 

Tänker vi på det som Maehr och Archer (1985) som skriver om motivationen så får vi 

upp en bild av att eleverna inte har med sig så stort självförtroende gällande 

matematiken. Det ger då en mindre motivation för ämnet från start och det är svårt att 

bygga upp självförtroendet helt och hållet på ett moment i kursen. Förhoppningen står 

till att de fick med sig något positivt som de kan komma ihåg gällande deras investering 
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av tid på matematiken och det jobb som de lade ner. Det skulle också kunna stärka 

eleverna som personer vilket enligt Maehr och Archer (1985) även är en 

motivationshöjande faktor. De skriver också om den uppgiftsorienterade motiveringen 

som innebär att vissa uppgifter är mer motiverande att jobba med än andra. Här var det 

överhängande del av Geogebragruppen som åtminstone lade ner mycket energi på 

arbeta med matematiken genom Geogebra hjälpmedlet. Det kan vi anse som att 

motivationen vid starten var då hög hos eleverna. Sedan höll inte den motivationen i sig 

under en längre period så som jag kunde se det. Det är möjligt att det gav en längre 

effekt än det som jag kunde se eller även registrera i min undersökning.  

4.3.1.1 Har elevens motivation att jobba med matematik har höjts efter detta 

moment? 

 

På den direkta frågan gällande motivationen i ämnet samt om det har höjts efter 

geometriavsnittet visar resultat för att Geogebragruppen har en lite högre siffra jämfört 

med kontrollgruppen. Resultatet är 2,3 % högre för Geogebragruppen jämförelse med 

kontrollgruppen. Det som kan vara intressant att kolla på är att Geogebragruppen ligger 

så pass mycket lägre på den allmänna frågan gällande om ämnet är intressant eller inte. 

Gör vi kopplingen till att med ett mer intressant ämne jobbar eleverna mer med andra så 

är det en stor vinst för Geogebragruppen som då innan inte jobbade eller tyckte det var 

speciellt roligt med matematiken jämfört med kontrollgruppen. Efter momentet så ligger 

de då på samma nivå gällande om motivationen har höjts i och med geometrimomentet.  

När Jenner(2004) beskriver motivationen som en rad av erfarenheter samt bemötande 

som eleven fått under vägens gång så kan man se denna studie på olika sätt. 

Erfarenheterna som de fått är då att matematiken kunde vara annorlunda och beskrivas 

annorlunda samt att det var roligare att jobba på detta moment än andra. Det var flertalet 

elever som beskrev jobbet som ”roligt”. Detta gjorde att själva matematiken blev lite 

roligare att jobba med och det i sin tur kan ses som motivationshöjande. Eftersom 

provresultat för eleverna inte blev tillfredsställande så kan å andra sidan motivationen 

sänkas. Resultatet på undersökningen visar inte tydligt hur motivationen ändrades hos 

eleverna i Geogebragruppen. Det kan vara så att dessa två saker tog ut varandra.  

 

När Korpershoek, H & Kuyper, H & van der Werf, G (2015) kom fram till sina resultat 

angående motivationen. Då visade det sig att just den inre drivkraften var den 

motivation som ansågs ha den största effekten på studieresultaten för eleven. Det gäller 

då som enskild faktor. Den största effekten var om du som elev hade flera drivande 

motivationsfaktorer, såsom inre, yttre samt sociala faktorer som driver dig som elev 

framåt i arbetet. Tanken kan också vara att om jag genom att väcka en liten motivation 

hos någon elev som inte haft det tidigare, kanske får den eleven att faktiskt göra mer 

och så småningom känna att det går bättre och bättre vilket också gör att motivationen 

ökar från flera håll. 

 

Jenner (2004) beskriver motivationen i tre delar och att den första bygger på en inre 

drivkraft som gör att du tar dig igenom jobbet på. Detta i kombination med det Maehr 

och Archer säger om det faktum att goda erfarenheter ger en högre motivation så kan 

man tydligt se att eleverna fick med sig en ny erfarenhet inom matematiken och där det 

var de flesta som var positivt inställda och tyckte att jobbet var roligt med Geogebra. 

Det var dubbelt så många som var positivt inställda (16 st) jämfört med de som gav 

negativa svar (8 st) angående arbetssättet med Geogebra.  
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4.3.2 Elevernas uppfattning av jobbet med Geogebra 

 

Den första reaktionen hos eleverna redan innan de skulle börja jobba med Geogebra var 

en förväntan och känsla av nyfikenhet. Känslan för mig som lärare var likt den som 

smyger på dig när du ska göra någonting för första gången. En spännande känsla men 

även lite pirr i magen som kommer från lite nervositet. När de sedan satte igång med 

arbetet så var det en entusiasm från flertalet som jag inte hade sett någon gång tidigare. 

Vissa av eleverna jobbar alltid med entusiasm men det var de andra som överraskade 

med sitt arbete till en början. Ser vi då till Jenner (2004) som beskriver att motivationen 

påverkas av erfarenheter som eleverna har med sig så fick de då en boost till en början. 

Sedan en bit in i jobbet så har den ursprungliga entusiasmen lagt sig och flera elever 

upptäckte att det var som vanligt matematik som togs upp och kom på att det har jag 

inte gillat förut. Undersökningen om vad eleverna tyckte om arbetet med Geogebra 

skedde efter att momentet var genomfört och då hade flertalet hunnit tappat den 

ursprungliga gnistan och fallit in i någon gammal vana som innebar att ett flertal inte 

jobbade under lektionerna.  

 

Det fanns även de elever som hade mycket svårt att lita på att de lärde sig någonting på 

grund av att det inte var uppgifter i boken som de räknade. De har räknat på i 

matteböcker genom många år och har det som trygghet för att föra deras kunskaper 

framåt i matematiken. När de under en lite längre tid gjorde avhopp från boken så kom 

det tvivel på vad det gav dom då de inte på samma sätt kunde se deras framsteg. Även 

om jag som lärare påpekade framstegen så fanns tvivlen kvar inom eleverna eftersom 

tryggheten med boken inte fanns där. De hade säkert upplevt mindre tvivel om de 

uppgifter som de gjorde hade varit nivågraderade som i boken. Deras rädsla kan också 

grunde sig i att de visste att de inte skulle få använda programmet vid examinationen 

som de skulle skriva efter avklarat moment. Jag upplevde att de lärde sig minst lika 

mycket som de skulle gjort annars men att det saknades nivågraderingar på uppgifterna 

så de visste hur det gick nu i jämförelse med hur det brukar gå annars. 

Den skriftliga sammanfattningen hos eleverna blev därmed blandat.  

 

Det är flera studier från många olika länder där man undersökt främst vad resultatet av 

att använda Geogebra i matematik undervisningen säger. De flesta visar på att resultatet 

förbättras om användandet av det digitala hjälpmedlet används på ett genomtänkt sätt. 

Vikten skall alltid vara på vad du som lärare vill att du ska få ut av varje lektion. Att 

implementera ett digitalt hjälpmedel fungerar inte då det bara kastas in i undervisningen 

utan någon större plan och större pedagogisk tanke (Bakhoum 2008). I min studie så har 

eleverna inte använt digitala hjälpmedel under kursens gång fram till jag startar arbetet 

med Geogebra, eleverna kände en initial glädje över att göra något annat än att räkna i 

boken gick inte att ta miste på. När sedan eleverna efter ett tag började känna osäkerhet 

kring hur mycket de lärde sig så var det så att jag inte var helt beredd på deras reaktion 

och hade inte erfarenheter sedan tidigare som gjorde att de pedagogiska lösningar som 

jag tog till kan ha varit mer genomtänkta. Den lösning som användes för att stilla deras 

osäkerhet blev att de bara fick räkna lite i boken för att se att det gick lika bra som det 

alltid brukade göra.  

 

4.3.2.1 Elevernas uppfattning av provresultatet 

 

Det visade sig att Geogebragruppen var mindre nöjd med sin prestation jämfört med 

kontrollgruppen. Det kan möjligtvis förklaras med att Geogebragruppen hade byggt upp 
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en större förväntning än vad de har haft tidigare och att detta skulle komma ifrån att de 

upplever att de jobbat mer med matematiken på detta moment jämfört med tidigare 

moment. Det är också en direkt korrelation till det faktum att de i Geogebragruppen 

anser sig ha lagt ner mindre tid att plugga på detta moment än andra moment. Det kan 

ha sin förklaring i att många i gruppen har svaga resultat och har vid mer än ett tillfälle 

tidigare genomfört omprov på momenten som de inte klarat av. Det är så att dessa 

elever ofta gett upp inför det första provet för att sedan lägga ner sin tid och energi till 

omprovet. Eftersom enkäten besvarades före eleverna hade börjat lagt ner energi på att 

studera inför omprovet så kan det ha spelat in på undersökningen. 

Sedan blev det faktiska resultatet likvärdigt med hur det har sett ut på momenten och 

delproven innan detta. Dessa faktiska resultat presenteras inte i denna undersökning och 

är också en bedömning som jag som lärare kan se samt att de andra lärarna till 

kontrollgruppen bedömer samma sak, att deras resultat ser likvärdigt ut med resten av 

kursens tidigare examinationer.  

 

Geogebragruppen var inte speciellt nöjda med sin prestation sedan tidigare vilket gör att 

kanske bara en lite större kraftansträngning medför att man tror att resultatet skall bli 

mycket bättre än vad det i detta fall faktiskt blev. Det kan också tänka sig att delar av 

provet inte var på geometriavsnittet som var det som vi behandlade med Geogebra. Det 

kan vara så att eleverna jobbade hårdare med det avsnittet och inte med resterande saker 

som kom med på examinationen. 

 

Eftersom Jenner(2004) beskriver motivation som en följd av de erfarenheter eleven 

gjort så hade jag verkligen hoppats på att resultatet från denna fråga varit mer positiv. 

Det blev nu som att eleverna fick än lite sämre erfarenhet med sig som kan göra det 

svårare att komma igång med någonting nytt inom matematiken då detta försök inte gav 

den goda responsen som eleverna hade hoppats på. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att utöka forskningen på området genom att genomföra liknande studier som visar vad 

sådana här mindre inslag i en kurs kan göra för elevernas motivation på en större skala 

än vad denna undersökning har haft. 

Ta med ett längre perspektiv i liknande scenarion där fortfarande enstaka moment 

genomförs digitalt i syfte att öka motivationen, men där du kanske följer grupper under 

flera terminer eller år för att se motivationsförändringar och jämföra. 

 

Man kan genomföra forskning som undersöker om det är bättre att behandla hela avsnitt 

i matematiken med digitala hjälpmedel kontra om man gör det enskilda lektioner. Allt 

med syfte för att höja motivationen hos eleverna. 
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1: 

Min allmänna inställning till matematik 

 

Nedan följer några påståenden där du fyller i så gott som du kan och känner just nu. 

Påståendena följs av en skala på 1-6. 

1-Instämmer inte alls 

6-Instämmer helt 

 

 

Jag tycker att matematik är ett intressant ämne 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag lägger ner den tid på matematik som krävs för att nå mina mål 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag tycker att undervisningen i matematik oftast är rolig 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag är nöjd med det jag presterat i matematikkursen fram till denna tidpunkt  

 

1 2 3 4 5 6 

 

Min motivation för att jobba med matematik är hög 

 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 2: Efterenkät till kontrollgruppen 

 

Geometrikapitlet ma2b 

 
Nedan följer några påståenden där du fyller i så gott som du kan och känner just nu. 

Påståendena följs av en skala på 1-6. 

1-Instämmer inte alls 

6-Instämmer helt 

 
Jag tycker att geometri är ett roligt moment i matematik 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag har lagt ner mer energi på detta kapitel jämfört med andra kapitel i 

matematik 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag tycker att undervisningen i geometrimomentet varit rolig 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Jag är nöjd med min prestation på geometriprovet 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Min motivation för att jobba med matematik har höjts efter detta moment 

 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 3: Efterenkät till Geogebragruppen 

 

Geometrikapitlet ma2b 

 
Nedan följer några påståenden där du fyller i så gott som du kan och känner just nu. 

Påståendena följs av en skala på 1-6. 

1-Instämmer inte alls 

6-Instämmer helt 

Jag tycker att geometri är ett roligt moment i matematik 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Jag har lagt ner mer energi på detta kapitel jämfört med andra kapitel i 

matematik 

 

1 2 3 4 5 6 

Jag tycker att undervisningen i geometrimomentet varit rolig 

 

1 2 3 4 5 6 

Jag är nöjd med min prestation på geometriprovet 

 

1 2 3 4 5 6 

Min motivation för att jobba med matematik har höjts efter detta moment 

 

1 2 3 4 5 6 

Jag tyckte att det var kul att jobba med Geogebra i detta moment 

 

1 2 3 4 5 6 

Jag tyckte att det fungerade bra att jobba med Geogebraboken 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Hur upplevde du jobbet med geogebra? (Skriv svaret i text nedan) 
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Bilaga 4: Svarsfrekvens förenkäten Geogebragrupp  

Jag tycker matematik är ett intressant ämne 

frekvens     

7 1    

9 2    

15 3    

13 4    

1 5    

1 6    

Totalt antal 46  Medelvärde 2,891304   

 

Jag lägger ner den tid på matematik som krävs för att nå mina mål 

frekvens       

3 1      

12 2      

14 3      

10 4      

7 5      

2 6      

Totalt antal 48  Medelvärde 3,25     

 

Jag tycker att undervisningen i matematik oftast är rolig 

frekvens      

9 1     

6 2     

12 3     

15 4     

5 5     

0 6     

Totalt antal 47  Medelvärde 3,021277    

 

Jag är nöjd med det jag presterat i matematikkursen fram till denna tidpunkt 

frekvens        

6 1       

10 2       

14 3       

11 4       

4 5       

1 6       

Totalt antal 46  Medelvärde 3      

 

 

 

Min motivation att jobba med matematik är hög 

frekvens     

13 1    

4 2    
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9 3    

15 4    

4 5    

2 6    

Totalt antal 47  Medelvärde 2,978723   
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Bilaga 5: Svarsfrekvens förenkäten kontrollgruppen 

Jag tycker matematik är ett intressant ämne 

frekvens     

4 1    

12 2    

16 3    

8 4    

4 5    

4 6    

Totalt antal 48  Medelvärde 3,166667   

 

Jag lägger ner den tid på matematik som krävs för att nå mina mål 

frekvens       

7 1      

13 2      

16 3      

8 4      

1 5      

3 6      

Totalt antal 48  Medelvärde 2,833333     

 

Jag tycker att undervisningen i matematik oftast är rolig 

frekvens      

5 1     

11 2     

11 3     

13 4     

4 5     

4 6     

Totalt antal 48  Medelvärde 3,25    

 

Jag är nöjd med det jag presterat i matematikkursen fram till denna tidpunkt 

frekvens        

9 1       

12 2       

10 3       

6 4       

10 5       

1 6       

Totalt antal 48  Medelvärde 2,979167      

 

 

 

Min motivation att jobba med matematik är hög 

frekvens     

8 1    

15 2    
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11 3    

9 4    

2 5    

3 6    

Totalt antal 48  Medelvärde 2,8125   
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Bilaga 6: Svarsfrekvens efterenkät Geogebragruppen (exklusive fritextfrågan) 

Jag tycker att geometri är ett roligt moment i matematik 

frekvens      

7 1     

7 2     

10 3     

15 4     

5 5     

0 6     

Totalt antal 44  Medelvärde 3,090909    

 

Jag har lagt ner mer energi på detta kapitel jämfört med andra kapitel i matematik 

frekvens        

6 1       

12 2       

12 3       

9 4       

3 5       

3 6       

Totalt antal 45  Medelvärde 3      

 

Jag tycker att undervisningen i geometrimomentet varit rolig 

frekvens      

5 1     

6 2     

10 3     

17 4     

5 5     

1 6     

Totalt antal 44  Medelvärde 3,318182    

 

Jag är nöjd med min prestation på geometriprovet  

frekvens      

7 1     

10 2     

12 3     

6 4     

4 5     

2 6     

41       Medelvärde 2,902439  
 

 

 

Min motivation att jobba med matematik har höjts efter detta moment 

frekvens       

9 1      
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9 2      

9 3      

10 4      

7 5      

1 6      

Totalt antal 45  Medelvärde 3     

 

Jag tyckte att det var kul att jobba med Geogebra i detta moment 

frekvens       

11 1      

7 2      

6 3      

12 4      

5 5      

2 6      

Totalt antal 43  Medelvärde 2,976744     

 

Jag tyckte det fungerade bra att jobba med Geogebraboken 

frekvens      

12 1     

8 2     

7 3     

9 4     

3 5     

5 6     

44  2,954545    
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Bilaga 7: Svarsfrekvens kontrollgruppen 

Jag tycker att geometri är ett roligt moment i matematik 

frekvens      

7 1     

7 2     

12 3     

7 4     

10 5     

2 6     

Totalt antal 45  Medelvärde 3,266667    

 

Jag har lagt ner mer energi på detta kapitel jämfört med andra kapitel i matematik 

frekvens        

4 1       

10 2       

12 3       

13 4       

4 5       

2 6       

Totalt antal 45  Medelvärde 3,2      

 

Jag tycker att undervisningen i geometrimomentet varit rolig 

frekvens      

7 1     

8 2     

5 3     

12 4     

10 5     

3 6     

45  Medelvärde 3,422222    

 

Jag är nöjd med min prestation på geometriprovet 

frekvens     

9 1    

7 2    

6 3    

9 4    

10 5    

2 6    

Totalt antal 43  Medelvärde 3,232558   

 

 

 

Min motivation att jobba med matematik har höjts efter detta moment 

frekvens       

11 1      
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9 2      

8 3      

8 4      

7 5      

2 6      

Totalt antal 45  Medelvärde 2,933333     

 

 

 

  


