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Sammanfattning 

Svenska elever blir sämre och sämre i matematik, sett både ur ett internationellt och nationellt 

perspektiv. Enligt utvärderingar från Skolverket (2003) råder en traditionell syn på hur undervisningen 

ska bedrivas. Läraren går igenom på tavlan och sedan arbetar eleverna tysta i boken, tar hjälp av 

varandra eller av läraren när de inte förstår. Aktuell forskning och styrdokument förespråkar att 

matematik ska vara ett mycket mer uttalat kommunikationsämne. Denna studie undersöker hur 

interaktiva svarsdosor kan påverka matematikundervisningen på högstadiet och gymnasiet. Tre 

lektioner har observerats och sex elever på högstadiet och fem elever från gymnasiet har intervjuats 

om deras synsätt och inställning till matematiklektionerna när de får arbeta med de interaktiva 

svarsdosorna. Av etiska skäl valdes elever från heterogena klasser men fokus i studien har varit på de 

sju elever som befaras att ej nå målen i matematik. Vilka för- respektive nackdelar kan de se med 

systemet och hur påverkas deras lärande av denna nya teknik? Flertalet elever är positiva till 

undervisning med interaktiva svarsdosor. Det framkommer att de tycker det är roligt och spännande 

med ny teknik, man blir mer motiverad och engagerad. Det är lättare med svarsalternativ, man lär sig 

av att se hur andra har svarat och att det ökar samarbetet. Det framkommer också att det kan kännas 

stressande när svarsalternativen är tidsbegränsade och att prestationskraven ökar eftersom resultaten på 

frågorna redovisas direkt på tavlan. Studien visar att eleverna ser fördelar med systemet både när det 

används som testredskap och då det används som ett redskap där eleverna ges möjlighet att samarbeta, 

resonera kring och förklara matematiken för varandra. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv verkar 

dosorna underlätta för de elever som har svårt att skriva och redovisa sina tankar på papper.   

 

För att sträva mot vad aktuell forskning har visat kring lärande, bör de pedagogiska implikationerna 

från denna studie vara att systemet används i ett formativt syfte för att främja och utveckla 

diskussioner och samarbete under matematiklektionerna. 

  

Nyckelord/Keywords 
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Förord 

Det känns overkligt att denna D-uppsats äntligen är färdig. Ensam är inte stark, ej heller i 

vetenskapliga sammanhang. Det finns några personer som har varit helt avgörande för att denna studie 

varit möjlig att genomföra, vilka jag speciellt vill lyfta fram.   

 

Tack till dig, lärare på gymnasiet som omedelbart var positiv till min undersökning och lät mig 

observera dina lektioner. Tack också för alla pedagogiska tips och idéer som du har gett mig. Hoppas 

denna uppsats ger dig de svar som du funderar över.  

 

Tack till dig, lärare på högstadiet som utan att tveka lät mig komma och observera dina lektioner och 

den flexibilitet du hade när det gällde att ”låna ut” elever för intervjuer.  

 

Tack till er elva elever som så frikostigt berättade om era erfarenheter och tankar kring 

matematiklektioner med de interaktiva svarsdosorna. Det är era tankar som format detta arbete! 

 

Min handledare, Kerstin Fellenius. Du har på ett mycket humant sätt väglett mig under resans gång. 

Ditt positiva, vänliga och strukturerade sätt har hjälpt mig att bli klar med delmål för delmål, för att 

slutligen kunna sammanfogas till en helhet. Utan deadlines, ingen uppsats  Tusen tack för ditt stöd.  

 

 

Stockholm 1 dec -2011 

Mikael Laupa 
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Inledning  

Många barn och vuxna i Sverige kan känna igen sig i följande beskrivning av matematiklektionerna på 

högstadiet: Läraren håller en genomgång vid tavlan och försöker få eleverna intresserade och 

delaktiga. En del elever är med och ger respons, en del är tysta och lyssnar medan andra inte lyssnar 

eller alls förstår. Efter genomgången räknar eleverna tysta i matteboken och läraren går runt och 

hjälper till när eleverna inte förstår en uppgift. Jag har själv arbetat i elva år som matematiklärare på 

högstadiet/gymnasiet och känner tyvärr också igen mig i ovanstående beskrivning, både som elev, 

student på universitet och yrkesverksam lärare. Skolverket (2003) bekräftar att ovanstående 

beskrivning är den vanligast rådande på högstadiet i Sverige. Viljan att förändra undervisningen tror 

jag många matematiklärare delar med mig, svårigheten är bara att veta hur man kan göra.  

 

Min egen nyfikenhet har väckts under sista året då jag i min speciallärarutbildning kommit i kontakt 

med Responssystemet som kopplas till Smartboarden. Det är en slags ”fjärrkontroll” som har 

direktkontakt med tavlan. Vi kan se liknande interaktiva svarsdosor användas på tv i olika typer av 

nöjesprogram där publiken får rösta på det bidrag som de tycker var bäst. Resultatet presenteras 

momentant i tv-rutan och tittarna upplever ett spänningsmoment innan det framgår vilket bidrag som 

vann. Den här typen av teknik är ny i klassrumssammanhang. Eleverna får varsin interaktiv svarsdosa 

och deras svar på en uppgift kommer omedelbart upp på tavlan. För att det ska vara praktiskt möjligt, 

måste läraren ha en dator i klassrummet som är kopplad till svarsdosorna. För att eleverna visuellt ska 

kunna ta del av resultatet, måste lärarens dator vara kopplad till någon typ av interaktiv 

whiteboardtavla eller projektor där resultatet presenteras. Denna studie har inriktat sig på interaktiva 

svarsdosor som är knutna till en Smartboard. 

 

Det finns olika varianter på hur frågorna kan ställas och hur man som lärare kan utnyttja den typen av 

undervisning. Det jag har märkt i min egen undervisning är att eleverna visar mycket större intresse 

för genomgångar och sina egna svar, då vi använder detta system. Det blir ofta diskussioner kring svar 

och svarsalternativ. Just att få igång samtal, gör att matematiklektionerna blir mer levande och 

dynamiska. Hodgen och Marshall (2005) skriver att det är viktigt att det i matematikundervisningen 

ges utrymme till diskussion och argumentation. Lundberg och Sterner (2009) anser att man bör 

minimera tyst räkning i klassrummet och istället styra mot mer lärarledda lektioner baserade på 

undersökande arbetssätt och matematiska samtal. Matematikdelegationen (2004) tar i sin rapport 

avstånd från den alltmer utbredda tysta räkningen och anser att den rent av kan vara skadlig. De 

framhåller att matematiska diskussioner och samtal ska vara naturliga inslag under 

matematiklektionerna. Att få formulera sina tankar i ord, både skriftligt och muntligt, anser Malmer 
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(2002) vara av betydelse för utvecklande av tankeprocesser hos eleverna. Därför väcks frågan hos mig, 

hur kan den här typen av direktfeedback som Responssystemet erbjuder, försvaras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa hur interaktiva svarsdosor till Smartboard kan påverka elevers 

synsätt och inställning till matematikundervisningen. 

 

 Frågeställningar:  

 Vilka fördelar och nackdelar upplever elever i arbetet med interaktiva svarsdosor? 

  Hur påverkas elevers inställning till lärande i matematik med hjälp av interaktiva svarsdosor? 
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Bakgrund 

Måluppfyllelse 

Vi kan läsa i dagstidningar att internationella undersökningar, såsom TIMSS (Skolverket, 2008) och 

PISA (Skolverket, 2010) påvisar att svenska elever tappar i kunskapsnivå jämfört med övriga OECD- 

länder. Det är framförallt de lågpresterande som har tappat mest. Även nationellt verkar vi få svårare 

att nå målen. Skolverket (2008) skriver i en rapport att ”mellan år 1995 och 2007 har andelen elever 

som inte når upp till den mest elementära kunskapsnivån ökat från fyra procent till tio procent i 

matematik” (s. 9). De belyser i rapporten olika arbetsområden i matematik och olika åldrar. Skolverket 

ser att elevernas taluppfattning och beräkningsprocedurer inte är tillräckligt utvecklade. Många elever 

som utför en algoritmuträkning har olika strategier som de använder parallellt. Ibland blir det korrekt 

och ibland blir det fel. För årskurs åtta har Skolverket (2008) tittat på förmågan att lösa uppgifter inom 

geometri och förståelsen för algebra. De antar att undervisningen fokuserar för mycket på den 

”procedurella” räkningen, det vill säga att lära sig formler och hantera dem, vilket inte leder till en 

större förståelse för area och omkrets. Inom algebra visar det sig att eleverna lärt sig många strategier 

utan att förstå och det visar sig extra tydligt när en uppgift presenteras på ett för eleven ovant sätt. 

Många elever på högstadiet har inte förstått likhetstecknets betydelse, vilket visar sig vid algebra och 

ekvationslösning. Skolverket drar i dessa fall slutsatsen att eleverna i för stor utsträckning har lämnats 

ensamma med läromedel och sin egen räkning. Skulle undervisningen istället bygga på diskussion 

med lärare och kamrater, finns möjligheten att få bekräftelse på om man har ett korrekt sätt att tänka. 

De felaktiga strategierna kan här med tiden sållas ut. Om felaktigheterna inte korrigeras, kommer 

dessa att följa med och befästas hos eleven. Skolverket lyfter också upp undervisningens inriktning 

mot typuppgifter som löses med en lösningsstrategi. När problemsammanhanget omformuleras, 

minskar lösningsfrekvensen kraftigt (a.a.).  

 

För att styra undervisningen mer mot diskussioner och samtal har Skolverket (2011) i den nya 

läroplanen, LGR 11, än tydligare skrivit fram dessa förmågor. För att nå betyget E i slutet på årskurs 9, 

måste eleven kunna ”redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt. I diskussioner ska eleven föra och följa matematiska resonemang, på ett sätt som till viss del för 

resonemangen framåt” (s. 75). Ämnet matematik har blivit ett tydligare kommunikationsämne. 

Tala matematik 

Hodgen och Marshall (2005) har gjort en undersökning kring sambandet mellan formativ bedömning, 

frågor och kommunikation i den engelska skolan. De har jämfört en matematiklektion med en 

engelsklektion. De skriver att lärarens uppgift är att skapa klassrumsaktiviteter som ger utrymme för 
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eleverna att tänka och utveckla sina idéer, samtidigt som läraren ska ge återkoppling till elevernas 

funderingar. I studien visade det sig att eleverna fick diskutera både i smågrupper och i helklass. Just 

att läraren skapar tillfällen under matematiklektionen att få lyssna, ge respons på sina kamraters 

förslag, diskutera och argumentera såg författarna som ett gynnsamt inslag i elevernas 

matematiklärande.  

 

Malmer (2002) skriver att i samtal med andra tvingas eleverna att förtydliga det egna 

ställningstagandet och utvecklar därmed tänkandet och möjligheten till ett fördjupat lärande. I 

kommunikation med andra elever och lärare lär de sig att reflektera, beskriva, förklara, argumentera, 

diskutera och skapa. Malmer (2002) anger att arbete i par eller grupp, ofta är den mest utvecklande 

arbetsformen. Detta eftersom det blir många tillfällen till reflektion där man får ta del av sina 

kamraters tankar och lösningsförslag (a.a.). 

 

Kommunikationen i ett klassrum förekommer enligt Löwing och Kilborn (2002) på olika nivåer. I 

kommunikationen mellan lärare och elev är det viktigt att läraren använder ett begripligt språk, 

parallellt med detta har läraren ett ansvar för att eleven får ett matematiskt ordförråd för att kunna 

förstå undervisningens innehåll. En annan typ av kommunikation i klassrummet är mellan två eller 

flera elever. Löwing och Kilborn menar att grupparbeten och samarbeten mellan elever riskerar att bli 

meningslösa för vissa elever, om det inte finns en kultur i klassrummet där alla får deltaga och får 

utbyte av samtalen. För att elever ska lära sig att kommunicera, krävs det att läraren kan behärska olika 

typer av kommunikation och att eleverna systematiskt får träna sig i att kommunicera. Enligt Löwing 

och Kilborn måste denna träning fortgå redan från förskolan och fortsätta hela vägen till gymnasiets 

slut (a.a.). 

 

Enligt Black och Wiliam (1998) kan klassrumsdialogen utveckla elevernas lärande på olika sätt. För 

att skapa sådana tillfällen är det väsentligt att undervisningen innehåller utmanande aktiviteter som 

leder till diskussion och eftertanke. Vidare bör läraren uppmuntra samtal mellan elever genom frågor 

och lyssnande och arbeta för att eleverna ska hitta egna sätt att kunna delta i olika typer av 

diskussioner i klassrummet. Elever behöver bli utmanade i sin föreställningsvärld och detta tvingar 

dem också till reflektion. Vidare skriver Black och Wiliam (1998) att diskussioner mellan elever är ett 

viktigt inslag i lärandet. Speciellt i mindre grupper möjliggörs samtal kring matematiska problem. När 

eleverna får resonera med varandra i grupp eller parvis, kan deras egen förståelse utvidgas och de 

kommer på sikt att bli bättre på att uttrycka sig. 

 

Lusten att lära  

Skolverket (2003) har i sin undersökning Lusten att lära funnit att den dominerande mallen för hur en 

matematiklektion i år 7-9 och på gymnasiet ser ut på följande sätt: Läraren har ibland genomgång 
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vilket följs av enskilt arbete i boken. Ibland löser eleverna en diagnos eller ett prov. Läraren går runt 

och hjälper till enskilt. Läraren som kanske har 30 elever i klassen hinner prata max två minuter med 

varje elev, vilket gör att förklaringarna ofta blir grunda och lotsande. Grupparbete är relativt ovanligt, 

likaså gemensamma samtal mellan lärare och elever kring lösningsstrategier och laborationer. Det ges 

överhuvudtaget få möjligheter till interaktion och samtal mellan eleverna där de får utmana sina 

tankar. Skolverket såg få inslag av variation, både på innehåll och på arbetssätt. Elevernas lust till 

lärande är växlande, många arbetar under lektionerna men verkar vara oengagerade och uttråkade. 

Största motivatorn för många elever är betygen. Utifrån denna bakgrund funderar Skolverket nu på om 

det finns alternativa och mer effektiva sätt att arbeta på, där utrymme ges för varierad förståelig 

undervisning, möjlighet till både muntlig och personlig reflektion och att eleven ser meningen med sitt 

lärande (a.a.). För att läraren sedan ska kunna utvärdera vad en elev har lärt sig, finns det två olika 

typer av bedömningar som kompletterar varandra, med olika funktion och syften.   

 

Summativ – formativ bedömning 

Bedömning kan göras på många olika sätt. Formativ och summativ bedömning är två begrepp som 

diskuteras i dagens aktuella forskning (se till exempel Korp, 2003; Lindström & Lindberg, 2005; 

Pettersson m fl, 2010). I en formativ bedömning analyseras och beskrivs styrkor och utvecklingsbehov 

i två syften (Skolverket, 2009). Det ena är att ge läraren kunskap om vad eleven lärt sig och därmed ge 

läraren möjlighet att ytterligare stimulera elevens lärande. Det andra syftet är att ge eleven vägledning 

och stöd för fortsatt utveckling. Det som skiljer en formativ bedömning från en summativ är att ”den 

har ett pedagogiskt syfte och inte används för selektion eller rangordning” (Korp, 2003, s. 77). En 

summativ bedömning görs ofta efter att ett undervisningsområde har avslutats och har som huvudsyfte 

att kontrollera vad eleverna har lärt sig. Styrkor och svagheter i en elevs prestation vägs samman och 

summeras till ett sammanfattande omdöme som i de högre årskurserna utformas som ett betyg 

(Lindström & Lindberg, 2005).  

 

Olika perspektiv på lärande 

Behaviourism 

En grundsyn hos en behaviorist, är att en människa kan lära sig hur mycket som helst, med rätt 

strategier och metoder. Det som varierar mellan människor är inlärningshastigheten. Man föds som ett 

oskrivet blad och utvecklas som människa under årens lopp. Tankar, känslor och ett inre liv får ingen 

central plats i denna utveckling, enligt behaviorismen. Det är endast mätbara, observerbara och 

beräkningsbara fenomen som betraktas som sann vetenskap (Imsen, 2006). En viktig person i 

behaviorismens framväxt är Joseph Skinner. Skinner (1938) menar att människans beteende är 
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förutsägbart, förutsatt att vi har kunskapen kring de yttre variabler som påverkar individen. Det finns 

inget utrymme för nyckfullhet. Skinners utgångspunkt var att en människa tenderar att fortsätta med 

mönster och beteenden som förstärks. Vägen till att lära sig inom ett område ska delas upp i många 

små delmoment med en förstärkning efter varje uppnått steg (a.a.). De behavioristiska tankarna slog 

igenom i utbildningsväsendet och Säljö (2000) nämner att kunskaperna kring förstärkning användes 

när nya läromedel och inlärningsmaskiner konstruerades.  

Eleven fick läsa ett kort stycke och avge ett svar. Eleven fick sedan omedelbart feedback på sitt 

svar genom förstärkning eller, om svaret var fel, så uteblev förstärkningen (Säljö, 2000, s. 52). 

  

Detta synsätt fungerar effektivt på djur och man kan med belöningar och övningar ändra ett beteende. 

Säljö problematiserar detta och menar att människans natur, med bland annat våra verbala förmågor, 

skapar situationer och skeenden som inte går att förklara med förstärkning. Det behavioristiska 

synsättet får svårt att med sina teorier helt förklara människans högre medvetande. Detta för att 

forskningen grundade sig på djur och det går inte att dra paralleller bara för att vi båda är levande 

varelser. När man studerar djurs beteende, kan man inte direkt överföra de kunskaperna till mänskligt 

lärande (Säljö, 2000). Undervisning med interaktiva svarsdosor som erbjuder omedelbar respons kan 

påminna om det behavioristiska synsättet på lärande.  

 

Sociokulturell teori 

Lev Vygotskijs teori kring kunskap och lärande är grunden i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2000) menar att ett barn tänker genom att använda språkets uttryckssätt som den lärt sig från sin 

interaktion med omgivningen. Kommunikation och tankemönster växer fram genom språket. Med 

hjälp av redskap, fysiska och språkliga, utvecklas vår förmåga att förstå och hantera de sociala möten 

som vi har i vår omvärld. Vi lär oss i samspelet med andra och här är kommunikationen och det 

praktiska samspelet grundstenar. Genom att höra olika sätt att resonera på och tolka verkligheten, får 

vi verktyg att tolka och förstå andra situationer i framtiden. Således är lärandets kärna det vi lär oss av 

omgivningen, tar till oss och själva använder i framtiden. Vygotskijs teorier har fått en framträdande 

position i modern pedagogisk psykologi, främst för att han framhäver det sociala samspelets och 

språkets betydelse för människans lärande och utveckling (Dysthe, 2003; Imsen, 2006; Säljö, 2000). 

 

För att uppnå ett lärande i en skola, måste det till ett samspel mellan elev-elev eller mellan lärare och 

elev. Dysthe (2003) skriver att Vygotskij fokuserade på det mänskliga medvetandets utveckling och 

lade speciell vikt vid de högre psykologiska kognitiva funktionerna som inbegriper språk, skrivande, 

räkning, minne, perception och begreppsbildning. Ett mycket centralt begrepp är ”den proximala 

zonen” som definieras som det avstånd som finns mellan den nivå barnet befinner sig på när det gäller 

individuell problemlösning och den nivå barnet kan klara att nå om det får hjälp från en mer 
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kompetent person. I denna zon hittar man elevens mest gynnsamma potential för ny utveckling 

(Dysthe, 2003). 

Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och 

förklaringar från en mer kompentent person (Säljö, 2000, s. 123). 

 

En pedagogisk utmaning dagens skola står inför, är alltså att låta eleverna ställas inför utmaningar som 

ligger lite högre än vad de klarar av idag (Imsen, 2006). 

Motivation 

Den psykodynamiska forskningen skiljer på inre och yttre motivation. Den inre motivationen kommer 

från individens innersta och skapar egen drivkraft. Sett utifrån ett lärandeperspektiv visar Giotas 

forskning (2001) att den inre motivationen är mer önskvärd än den yttre. Den yttre motivationen 

bygger på belöningar för en utförd handling (Magne, 1998). När belöningen inte längre ges för en 

genomförd handling, kommer de elever vars största drivkraft var belöningen att tappa sin motivation 

för sitt skolarbete. I förlängningen kan det, enligt Giota (2002) leda till passivitet och bristande 

engagemang. Även Magne (1999) anser att den inre motivationen är mer väsentlig än den yttre. Det är 

mycket motiverande för individen att förstå hur delar hänger ihop i en helhet, skriver Lester och 

Lambdin (2006). Upplevelsen av att inte förstå är å andra sidan förödande för självkänslan och kan 

medföra att en elev känner sig nedtryckt och avskräckt inför att lära sig nya saker. För att få en elev 

som tappat sin tro på sin matematiska förmåga att arbeta är det vanligt med yttre belöningar, såsom 

guldstjärnor, prat om prov och kanske ekonomisk utdelning om man får ett speciellt betyg. Det är lätt 

hänt att dessa elever försöker motiveras och lockas med belöningar för att överhuvudtaget arbeta med 

matematiken (a.a.).  

 

Motivationen är en viktig drivkraft i matematik för både lärare och elever. Magne (1999) anser att 

motivation kan vara antingen positiv eller negativ. En elev som klarar av uppgifter stärks i sitt 

självförtroende och känner glädje för matematiken. Känslor som uppgivenhet, dåligt självförtroende, 

stress och avsky kan komma av att en elev ständigt får uppleva misslyckanden i matematik. I 

förlängningen kan detta leda till att eleven slutar att prestera i ämnet (a.a.). Harald Valås (1991) 

beskriver att Deci i sin motivationsteori skiljer mellan olika typer av motivation. När en elev försöker 

hitta lösningen på en matematikuppgift utan krav eller förväntningar på sig är det ett exempel på en 

motivation. Ett annat exempel är när en elev arbetar med en matematikuppgift för att den måste 

lämnas in för rättning dagen därpå. I första fallet menar de på att det är elevens inneboende behov av 

att klara av uppgiften, som är den främsta drivkraften. I det senare fallet motiveras eleven av att det är 

en hemläxa som måste lämnas in. Det som elever lär sig, beror mycket på vilken typ av motivation 

som ligger bakom. Deci och Ryan (1985) nämner både inre och yttre motivation. Den inre 

motivationen kännetecknas av en inneboende lust och vilja hos individen att känna sig kompetent och 
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att klara utmaningar. Handlingar som kan härledas från den inre motivationen är inte styrd av yttre 

belöningar utan vinsten ligger i den meningsfulla aktiviteten. Individen strävar efter att känna sig 

kompetent och får sin belöning i självkänslan när man klarat av handlingen (Deci & Ryan, 1985). Den 

yttre motivationen strävar efter belöningar i form av till exempel betyg eller lön. Deci och Ryan (1985) 

samt Giota (2002) hävdar att det finns ett samband mellan stark yttre motivation och en minskad inre 

motivation. Om en elev får lockas med belöningar för att klara av en uppgift, finns således risken att 

elevens motivation för skolarbetet minskar när belöningarna tas bort. Valås (1991) menar att läraren 

har en mycket viktig och avgörande roll för om klassrumsmiljön är kontrollerande eller informativ. I 

den senare miljön upplever eleverna att de är medbestämmande, inte kontrollerade och har 

självförtroende i matematik, vilket ökar deras inre motivation för matematik. Lärarens 

utvärderingsmodeller och feedback påverkar klassrumsmiljön och därmed också motivationen. En 

kontrollerande klassrumsmiljö karakteriseras av auktoritet där eleverna har liten frihet och 

kommunikationen sker vanligtvis från lärare till elev (a.a.).     

Ny teknik i skolan 

Det finns lärare vars uppfattning är att lärande med hjälp av datorn inte är lika bra som att lära sig en 

sak på naturlig väg, enligt Brodin och Lindstrand (2007). Dessa lärare ger också bilden av att eleven 

lär genom hårt och idogt arbete, det får inte vara för roligt eller för lätt. Vidare nämner de att det är 

diskursen på skolan som ger grundtonen för det pedagogiska synsättet kring lärande, upplägg och 

metod på skolan. Metodik och pedagogik måste förändras när det kommer in ny teknik i skolan. Det är 

enligt författarna viktigt att personalen får djupa kunskaper i hur man använder den nya tekniken i 

verksamheten. På så vis kan kommunikationen, leken och pedagogiken förändras i takt med att ny 

teknik införlivas i skolan (a.a.). 

 

Lärarens inställning till användandet av datorer och program är den mest avgörande faktorn till hur 

ofta datorn används i undervisningen. För att den nya tekniken ska implementeras i undervisningen, 

krävs det att läraren ser möjligheter till pedagogiska vinster med datoranvändningen i skolan (Brodin 

& Lindstrand, 2007). De skriver även att motivationen är en stark drivkraft för att komma någonstans, 

oavsett aktivitet. I pedagogiska program belönas kanske rätta svar på ett vis medan felaktiga svar ger 

en annan feedback. Datorns betydelse för inlärningen beror på vilken syn på kunskap man har. 

Huruvida detta påverkar inlärningen tvistar forskare från olika länder. Generellt kan sägas att svenska 

forskare är mer positiva till datorns förmåga att öka inlärningen, medan amerikanska forskare inte 

säger sig finna någon skillnad mellan den traditionella undervisningen och den datorledda (a.a.).  

 

En skola som investerar i ny dyr utrustning, kan inte lita på att pedagogerna av eget intresse lär sig hur 

den kan användas i undervisningen. Skolan måste satsa på ordentlig utbildning av sina pedagoger för 
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att den kostsamma investeringen ska kunna användas på ett försvarbart sätt (Brodin & Lindstrand, 

2007). Många skolor har dock enligt Burden (2002) fastnat i den fas där teknikanvändningen är i fokus 

och de pedagogiska vinsterna med tekniken inte har genomarbetats.  

 

Skolverket (2007) menar att en omfattande studie i Europa kring IT i skolan visar att elevernas 

motivation i matematik ökar, när IT används i lärandet. Denna motivation medför att engagemanget 

och uppmärksamheten på lektionerna ökar, vilket borde gynna kunskapsinhämtandet. Även utökandet 

av grupparbete och självständighet är effekter som påvisas. Det visar sig dock att tekniken ensamt inte 

kan åstadkomma några fördelar utan det måste finnas en genomtänkt pedagogisk tanke bakom 

användandet. En av de viktigaste faktorerna här är läraren och dennes synsätt och förtrogenhet med 

tekniken.  

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 (Skolverket, 2007, s. 24). 

 

I en artikel som fokuserar på IT i skolan och då främst interaktiva whiteboardtavlor och aktiva 

svarsdosor, fann Burden (2002) att de studenter som vanligtvis inte var så aktiva i klassrummet, var 

mycket mer engagerade på lektionerna när de fick använda svarsdosorna. Han kallar det genuin 

interaktion där eleverna är involverade. Tekniken kan få eleverna att inte bara vara mottagare utan 

även deltagare på lektionerna.   

Modern syn på lärande 

Säljö (2000) skriver att dagens moderna syn på lärande skiljer sig från hur vi tänkte tidigare. Samhället 

har blivit allt mer teknikintensivt och man talar nu om ett informations- och kunskapssamhälle. 

Utvecklingen går från ett samhälle där människor utbildades för att producera varor för hand, till att 

mer övervaka, styra och administrera processer med hjälp av modern teknik. Många arbetsuppgifter 

intellektualiseras och detta främjar det sociokulturella synsättet på lärande. Detta ställer höga krav på 

användarna, att de har kunskap i komplexa system och kan lösa svåra problem med hjälp av den 

moderna tekniken. Denna samhällsförändring håller också på att färga skolans syn på kunskap och 

lärande. Den traditionella undervisningsformen där läraren håller monolog och eleverna lyssnar, är 

inte längre nödvändig på samma vis som förr, då kunskap var mer svårtillgänglig. I den tidens skola 

menar Säljö (2000), var repetition kunskapens moder och man uppmanades att utantill lära sig det som 

stod i läroböckerna och det som läraren berättade. I dagens moderna skola handlar det mer om att 

kunna hantera och värdera all den information som finns så lättillgänglig. Att kunna använda de 

kunskapsbärande redskap som finns, på bästa sätt. Kommunikationsmönstren i skolan kan förändras 

tack vare datorns intåg i klassrummen. Det verkar som hierarkin mellan lärare och elev ändras, det är 

längre inte självklart att läraren kan mer än eleverna på alla plan. Lärarens funktion blir mer en 

handledande roll än den som berättar alla sanningar. Vårt samhälle ställer svåra krav på skolan att hitta 
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nya intressanta sätt att kommunicera på och det kan vara svårt för konservativa skolor att ta till sig nya 

arbetssätt (Säljö, 2000). 

 

Tack vare den moderna tekniken ställs det andra krav på dagens studenter än hur det har sett ut 

historiskt (Säljö, 2005). Han menar att det är idag inte nödvändigt att lära sig hur man multiplicerar tal 

med flera decimaler i huvudet, när det finns miniräknare. Önskvärt är att skolan hjälper elever att hitta 

genvägar som underlättar för dem att kunna orientera och hantera all den kunskap som finns runt 

omkring dem i samhället. Det går inte att gå till grunden med allt. Säljö skriver vidare att tillgången till 

teknik och kommunikationshjälpmedel har medfört att motivationen till att utföra utantillinlärning och 

mekaniska övningar har sänkts. Det är inte nödvändigt att helt förstå hur de kulturella redskapen är 

uppbyggda, det viktiga är att vi lär oss hantera dem. Säljö (2005) förtydligar detta med följande citat:   

Vår intelligens – i sociokulturell mening – är vår förmåga att på relevanta och innovativa sätt 

använda de medierande redskap som finns tillgängliga (s. 225).  

Tekniken interaktiva svarsdosor  

 

   

Dosa för förskola-lågstadium Dosa för mellan-högstadium Dosa för högstadie-gymnasium 

 

Mentometerknapparna ser ut som ovan. Det finns tre olika varianter, beroende på vilken målgrupp 

man riktar sig mot. Läraren kopplar in en sändare i sin dator. Med denna sändare aktiverad kan alla 

mentometerknappar kommunicera med sändaren. Det finns två lägen på dosan, anonym eller 

personlig. I läget ”anonym” ser läraren endast hur många som har svarat på frågorna, i läget 

”personlig” har varje elev fått ett unikt id och läraren kan se vad varje elev har svarat. När en fråga 

ställs på tavlan, får alla elever svara. I takt med att svaren kommer in, samlas resultaten i lärarens 

dator. I samma stund som läraren stoppar frågan, kommer resultatet från dosorna att presenteras 

antingen i ett cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram (se fig 1). Läraren kan välja om eleverna ska se 

resultaten eller ej. Grundläget i systemet är att resultaten presenteras anonymt. Läraren kan välja att 

presentera vad varje elev har svarat. Alla resultat sparas i lärarens dator.  
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Fig 1 

 

I cirkeldiagrammet presenteras svaren i procent. I stapeldiagrammet presenteras svaren med antal svarande.  

Metod  

Jag har valt en kvalitativ ansats i denna studie. För att förbättra möjligheten till information från 

intervjuerna, använde jag också en ostrukturerad observation. Målet med undersökningen var inte att 

jämföra skolorna, eleverna, lärarna eller årskurserna utan att få elevernas synsätt på detta system. 

Metodkapitlet är indelat i olika underrubriker; val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter, 

bearbetning och analys.  

 

Val av metod 

Intervjumetoden utformades som halvstrukturerade samtal. Det som kännetecknar ett halvstrukturerat 

samtal enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att ”det varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Det utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla 

förslag till frågor.” (s.43). En intervju enligt denna princip liknar ett vardagssamtal, med ett tydligt 

syfte. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren ställer ett antal redan nedskrivna 

frågor. Det är möjligt att ändra ordningsföljden på frågorna, utifrån hur intervjun framskrider. Det 

finns också möjlighet att ställa fler frågor utifrån områden som verkar vara viktiga svar från 

respondenten. Det är också viktigt att intervjufrågorna ska vara anpassade till respondenterna och vara 

lättförståeliga (Bryman, 2011). För att få mer information inför intervjuerna, observerade jag en 

lektion på högstadiet och två lektioner på gymnasiet innan intervjuerna genomfördes. Observationerna 

användes sedan för att komplettera den frågeguide (bilaga 2) som låg till grund för intervjun.  
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Urval 

Undersökningen har gjorts på två skolor, en gymnasieskola och en F-9 skola i en större stad i Sverige. 

Gymnasieskolan har ca 900 elever. Högstadiet ingår i en F-9 skola och har ca 250 elever inskrivna på 

hela skolan. Undersökningen har riktat sig mot år ett på gymnasiet och årskurs åtta på högstadiet. 

Utifrån resultaten på de nationella proven i matematik skiljer sig skolorna kraftigt åt. Gymnasieskolans 

elever presterar vanligtvis mycket höga resultat och grundskolans elever får vanligtvis kämpa för att 

nå målen för godkänt i de valda skolorna. Efter en del efterforskning fann jag två lärare på de berörda 

skolorna som använde detta system i sin matematikundervisning. Systemet är nytt och relativt 

kostsamt, vilket påverkade svårigheten att finna klasser att observera. Läraren på gymnasieskolan fick 

jag kontakt med, via företaget Netsmart, som säljer systemet till skolor. Läraren på grundskolan fick 

jag kontakt med via en bekant.  

 

Urvalet av elever är strategiskt. Det innebär att deltagare väljs utifrån ett strategiskt sätt som gör att de 

ställda forskningsfrågorna kan få relevans (Bryman, 2011). För mig var det därför väsentligt att få 

intervjua elever i behov av stöd i matematik. Detta förfarande medför att resultatet inte kan 

generaliseras till en population (Bryman, 2011). Jag har intervjuat elva elever. Fem av dem gick på 

gymnasiet och sex av dem på högstadiet. Då uppsatsen främst riktar sig mot elever i behov av stöd i 

matematik, var det viktigt att få intervjua elever med denna problematik. Urvalet på gymnasiet 

diskuterade jag tillsammans med matematikläraren. I klassen fanns det tre elever som befarades att 

inte nå målen för kursen. Då dessa tre elever fanns bland de fem första på klasslistan, valde vi att ta 

dessa fem. Detta för att ingen elev skulle känna sig utpekad. När urvalet presenterades för klassen, 

hördes en besvikelse, för det var många fler som ville bli intervjuade. Urvalet på högstadiet 

diskuterade jag också med matematikläraren. Vi kom överens om sex elever som var lämpliga. Fyra av 

eleverna riskerar att inte nå målen. Alla elever utom en var omedelbart positivt inställda att deltaga. 

När jag förklarade att intervjun inte handlade om att undersöka vad de kunde i matematik, utan att det 

handlade om vad de tyckte om Responssystemet, tackade även den sista ja. Det var även i denna klass 

fler som ville bli intervjuade.  

Genomförande 

Först kontaktade jag berörda lärare och frågade om jag fick observera deras lektioner och låna några 

elever för en intervju. När de tackade ja att ingå i studien, skickade jag ett brev (bilaga 1) till rektorn 

på respektive skola för att fråga om lov att få utföra undersökningen på skolan. Båda rektorerna var 

positivt inställda. Eleverna på gymnasiet är myndiga, så det räckte med deras godkännande att delta i 

intervjun. Föräldrarna till eleverna på högstadiet har under höstens utvecklingssamtal med mentor, gett 

sitt muntliga godkännande att deras barn fick bli intervjuade. Vid observationerna blev jag presenterad 

för klasserna och syftet med observationen klargjordes. Sedan satt jag längst ned i klassrummet och 
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förde löpande anteckningar kring det som jag uppfattade hände på lektionen. Detta tillvägagångssätt 

kallas för ostrukturerad observation och syftet är att så detaljerat som möjligt beskriva vad som händer 

på lektionen (Bryman, 2011). 

 

På gymnasiet började jag med att observera två matematiklektioner (bilaga 3 & 4) där 

Responssystemet användes. Båda lektionerna var 100 min långa. Lektionerna byggde på samarbete där 

eleverna arbetade två och två med varsin interaktiv svarsdosa. Läraren hade i förväg gjort frågor som 

både repeterade tidigare lektioner och frågor som fungerade som förförståelse för nästkommande 

arbetsområde. Eleverna fick använda både lärobok och räknare när de svarade. Efter det, intervjuade 

jag fem elever från den klassen. Alla fem elever var närvarande vid båda lektionerna. Längden på 

intervjuerna på båda skolorna varierade från 7-15 minuter. Intervjuerna genomfördes vid ett bord i 

korridoren utanför klassrummet. Korridoren var i stort sett tom på människor, då alla elever hade 

lektion. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon. Någon elev kom och hämtade en bok i sitt skåp 

under intervjutillfället. Jag uppfattade inte att det störde själva intervjun. 

 

På högstadiet började jag med att observera en lektion där Responssystemet användes. Lektionen var 

60 min lång. Lektionen (bilaga 5) var ett provtillfälle där eleverna skulle svara på frågorna via sina 

interaktiva svarsdosor. Dagen efter, genomförde jag intervjuerna med de sex eleverna. Intervjuerna 

genomfördes i ett grupprum som låg i direkt anslutning till klassrummet. Intervjuerna spelades in på 

min mobiltelefon. Eftersom jag fick inspiration från min observation på gymnasiet, berättade jag för 

matematikläraren i åttan hur man kan jobba på ett annat sätt med de interaktiva svarsdosorna. Läraren 

blev intresserad av tankarna från mina gymnasieobservationer och genomförde en liknande lektion på 

eftermiddagen med samma årskurs. Jag observerade den lektionen också (bilaga 6). Däremot har jag 

inte intervjuat någon elev efter den lektionen då det inte fanns tid och möjlighet till det.  

    

Etiska aspekter 

I all forskning är det viktigt att skydda de medverkande personernas integritet. Det ska heller inte 

finnas någon risk att personerna kommer att utsättas psykiskt eller fysiskt, för förödmjukelse eller 

kränkning. Allt detta sorteras in under individskyddskravet som sedan är ytterligare specificerat i fyra 

olika teman: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2007).   

 

Informationskravet – Alla respondenter som deltog i intervjun fick före intervjun reda på syftet med 

denna studie. Jag berättade att det viktigaste för mig var att få reda på vad de tyckte och upplevde om 

att använda Responssystemet på matematiklektionerna. Fokus skulle inte ligga på deras 
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matematikkunskaper. Intervjuerna skulle användas för att skriva en D-uppsats som är en avslutning på 

min speciallärarutbildning. De blev informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun om det kändes obekvämt.  

Samtyckeskravet – Samtliga elva respondenter ville delta i undersökningen. För de respondenter som 

var under 15 år, fick mentor ett muntligt löfte från målsman om sitt barns deltagande. 

Konfidentialitetskravet – Respondenterna fick före intervjun information om att alla personuppgifter 

skulle anonymiseras. Staden där skolan ligger i, skulle inte anges i studien utan benämnas som en 

skola i en storstad. För att kunna komma ihåg intervjun, frågade jag om det var tillåtet att spela in 

intervjun på min mobiltelefon. Ingen elev hade något att invända mot det. Jag förklarade att jag sedan 

skulle transkribera intervjun och efteråt radera inspelningen. Inget av det som framkom i intervjun 

skulle återberättas till någon lärare eller rektor. Respondenten skulle inte behöva känna någon risk att 

deras uttalande skulle kunna medföra att deras lärare ”straffade” dem. Den informationen kändes 

viktig att ge dem, för att de inte skulle välja att filtrera åsikter och tankar som eventuellt var av känslig 

karaktär. 

Nyttjandekravet – respondenten fick information om att det som framkom i intervjun endast skulle 

komma att användas för studien. Det förelåg ingen beroendeställning mellan respondent och 

intervjuare, då vi tidigare aldrig setts och respondenten inte på något vis är beroende av intervjuaren.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades i de flesta fall samma dag som de genomfördes. I två fall skedde 

transkriberingen dagen efter intervjun genomfördes. I transkriberingen har jag försökt få med allt som 

respondenterna har sagt. Jag har i de fall det har behövts, gjort om talspråket till ett mer flytande 

skriftspråk. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte finns en generell form för utskrifter av 

forskningsintervjuer. Beroende på vad man vill få fram ur de många dimensioner som intervjuer ger, 

får man välja vad som ska fokuseras på. Jag har valt att inte ta med återkommande småord som inte 

tillför handlingen något. Jag har heller inte i transkriberingen noterat pauser. Det som är väsentligt, 

enligt Kvale och Brinkmann är att alla intervjuerna transkriberas enligt samma förfarande. Elevernas 

beteckningar är utifrån i vilken ordning de blev intervjuade. Gymnasieeleverna är utvalda i 

klasslisteordning och benämnda som elev A Gy till elev E Gy. Högstadieeleverna är benämnda som 

elev F Gr till elev K Gr.  

 

Utifrån elevernas svar, har jag sökt efter olika teman som analyserades. Respondenterna delades in i 

tre kategorier: positiva, negativa eller neutrala till Responssystemet. Med hjälp av de transkriberade 

intervjuerna, har jag strukturerat upp alla elevsvar som berör samma kategori. Svar med vissa 

nyckelord har samlats ihop i ett dokument för vidare analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Kategorierna 

är uppdelade utifrån följande teman som framträdde under analysarbetet: Fördelar, nackdelar och 
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lärande i matematik. Underrubrikerna blev: De färdiga svarsalternativen, upplevelse av engagemang – 

motivation, lustfylld lektion, tidspress, diskussioner – samarbete och utvärdering av svaren – diagram. 

De fyra eleverna som når målen i matematik, två från högstadiet och två från gymnasiet utgör en egen 

grupp i resultatredovisningen. Resultaten från de fyra eleverna, redovisas separat efter de elever som 

befaras inte nå målen. Detta för att uppsatsens fokus ligger på elever i behov av stöd. Att jag väljer att 

ta med dessa fyra ändå, är för att det framkom intressanta tankar och åsikter. Deras transkriberade 

intervjuer är tematiserade utifrån samma ovanstående teman men redovisas separat efter 

huvudresultatet.   

Resultat  

Elever som befaras ej uppnå målen i matematik 

Resultaten är tematiserade i tre huvudteman: Fördelar med de interaktiva svarsdosorna, nackdelar med 

de interaktiva svarsdosorna och lärande i matematik.  

Fördelar med mentometerknapparna 

Följande underrubriker finns: Färdiga svarsalternativ, upplevelse av engagemang och motivation, 

lustfylld lektion.  

 

Färdiga svarsalternativ 

Många elever upplever att det är positivt med att ha flervalsalternativ. Att så många elever är positivt 

inställda till dessa svarsalternativ kan bero på att man inte behöver skriva svar på papper. Att det 

räcker med dosorna och slippa använda penna och papper nämner en elev som positivt. Ett 

återkommande tema från eleverna på högstadiet är att det är skönt att inte behöva visa för läraren hur 

de har tänkt. Ett svar räcker, är lättare och går snabbare. Även aspekten att svaren kommer omedelbart 

under lektionen, systemet rättar sig själv och man slipper vänta en-två veckor på resultatet, är en 

aspekt som en elev uppfattar som positiv. Många elever använder ordet ”slipper” som motivering till 

varför det är bra att använda dosor i undervisningen. Det kan tyda på att många elever upplever 

svårigheter med att skriva i matematik. Jag kan snabbt visa vad jag kan och behöver inte fastna i 

skrivandet, verkar vara en åsikt som flera delar.     

För att man slipper skriva och förklara. Man behöver bara skriva svaret. Det blir lättare och 

roligare. (Elev H Gr) 

 

Högstadieeleverna verkar också uppleva att man kan få hjälp av de färdiga alternativen, för man vet att 

ett av alternativen är rätt. Detta kan vara en orsak till varför en del är positiva till färdiga 

svarsalternativ, det går att chansa och få rätt. En elev ser färdiga svarsalternativ både som en möjlighet 
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och som ett hinder. Vid de fall man har skrivit ett svar som inte läraren har matat in i systemet, är 

papper och penna det bästa.   

Om man inte har övat till ett prov, har man alternativ. Det är nice. (Elev F Gr) 

 

För att man inte behöver skriva. Man vet att det finns ett rätt svar som man kan 

välja…Skillnaden blir när man jobbar utan knappar,…om man skriver på papper, kan man 

skriva flera svar än vad som är möjligt med mentometerknapparna. (Elev I Gr) 

 

Några elever nämner att alla inte är så snabba att skriva svar på papper. Fördelen med dosorna är 

att man bara skriver ett svar. Det verkar som eleverna anser att dosorna är bra för dem som har 

svårt att skriva snabbt. Det nämns också i några intervjuer att det går snabbt att svara på det här 

viset. Systemet är alltså tidsbesparande. Om man skulle tvingas att redovisa sin lösning och 

tankegång, skulle det ta lång tid i anspråk.   

Det tar lång tid att skriva hur man tänker. När vi använder knapparna måste vi inte visa hur vi 

tänker. (Elev K Gr) 

 

Om man har typ svårt att kunna skriva snabbt så är det bättre att ha knapparna. 

                                                                                                                (Elev F Gr) 

Upplevelse av engagemang och motivation  

Några elever anser att deras engagemang och motivation till matematiklektionerna ökar när de 

interaktiva svarsdosorna används, jämfört med en ”klassisk” matematiklektion som består av 

lärargenomgång på tavlan och sedan tyst räkning i boken. Motivationen ökar eftersom man vill visa att 

man kan och svaren kommer upp på tavlan, säger en elev. Att svaren visualiseras på tavlan i form av 

cirkeldiagram verkar ha en stor effekt på elevernas engagemang och motivation. Det blir överskådligt 

hur klassen svarat, även fast det inte går att urskilja vem som svarat vad. Just denna jämförelse med 

klasskamraterna nämner en elev som både en motivator och stressfaktor.  

…om man ser att man inte klarar av den uppgiften som de andra kanske kan,  

blir man ju lite mer motiverad för man vill ju visa att man kan. Man pluggar lite  

mer då. (Elev C Gy) 

 

Några av eleverna upplever att motivationen och engagemanget på matematiklektionerna blir högre, 

när de interaktiva svarsdosorna används. Man nämner både att man kan lära sig av den nya tekniken, 

att tekniken är framtiden och att det känns speciellt att få använda ett system som inte många andra 

skolor har. Eleverna på gymnasiet har fått reda på att de är först i Sverige med att få använda deras typ 

av dosor. Även flera av högstadieeleverna uttrycker att det är roligt med den nya tekniken. De vet 

också att det är ovanligt att använda interaktiva svarsdosor, vilket några nämner som en fördel. Här 

nämns möjligheten att slippa skriva svar på papper och att man kan få hjälp av svarsalternativen, som 

en motivationsfaktor. Att resonera och fundera kring fasta svarsalternativ verkar vara ett arbetssätt 

som många elever föredrar. Det verkar vara motiverande att veta att ett av de givna svaren är rätt.   

Motivationen blir lite bättre för att man inte behöver skriva. Man vet att det finns ett rätt svar 

som man kan välja. (Elev I Gr) 

 

Man var mer engagerad än det klassiska. Det är roligare än det klassiska bara med papper.  
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(Elev D Gy) 

 

Det är inte alla skolor som har knappar så det är kul. Det är en fördel. Man kan man lära sig av 

tekniken. (Elev F Gr) 

Lustfylld lektion 

Eleverna fick frågan hur de känner när de kommer till lektion och ser den blå väskan som de 

interaktiva svarsdosorna ligger i. I några av intervjuerna återkommer upplevelsen av att det känns 

roligt, spännande med den nya tekniken och att lektionen går snabbare, när de interaktiva svarsdosorna 

används. Det är lättare att hålla fokus på lektionen istället för att prata om andra saker, framkommer i 

en intervju. Det verkar som att den nya tekniken medverkar till en högre koncentrationsnivå. Två av 

eleverna svarar också att det kommer bli en bra lektion. Det verkar som att några av eleverna får en 

positiv förväntan på lektionen, när de ser att dosorna ska användas.    

Sättet är roligt och spännande. (Elev E Gy) 

 

Att det kommer bli en rolig mattelektion. Att vi får använda mentometerknapparna. En lyckad 

mattelektion. (Elev J Gr) 

 

Lektionen med mentometerknapparna är bättre. (Elev H Gr) 

 

På frågan hur det skulle kännas om de interaktiva svarsdosorna skulle sluta användas på deras 

lektioner svarar flera att det skulle vara tråkigt och en besvikelse då det är ett bra sätt att arbeta på. En 

elev svarar att det inte spelar någon roll, den lär sig lika mycket oavsett hur man har undervisningen.   

Jag skulle vara lite besviken för att det är ett bra sätt att jobba. Jag är väldigt glad att vi får 

jobba med mentometerknapparna. (Elev D Gy) 

 

Det har inte gjort så mycket skillnad på hur mycket jag lär mig och sådär. I alla fall för mig 

skulle det inte spela så stor roll. (Elev C Gy) 

 

En elev nämner känslan av att vara som alla andra och att inte utmärka sig som långsam och dålig, 

som en fördel när man arbetar med de interaktiva svarsdosorna. Vid provsituationer är det i hennes 

klass vanligt att eleverna får lämna in proven och gå på rast vartefter de är klara.   

Med knapparna kan alla gå samtidigt. Personer som får gå sist kan känna att jag är dålig, jag 

kan ingenting. Om alla går samtidigt känner personen, yes jag klarade det. (Elev H Gr) 

Nackdelar med de interaktiva svarsdosorna 

Stress 

Många elever upplever de tidsbegränsade frågorna som stressande. De anser att det är viktigt att kunna 

tänka i lugn och ro, utan att bli tvingad att svara inom en viss tidsram. I en av de observerade 

lektionerna hade eleverna två minuter på sig då frågan visades på tavlan. Läraren sa till när det var 20 

sekunder kvar och 10 sekunder kvar, vilket många nämner som störande och hämmar 

tankeverksamheten. Några elever nämner att stressen kan leda till att man svarar fel, då de väljer att 

bara trycka på ett svarsalternativ även fast man inte hunnit tänka klart. Det är ändå bättre att svara 

något än att inte bli klar. På tavlan kan man se hur många elever som har svarat och vetskapen om att 

man är ensam kvar i klassen som inte svarat, upplevs stressande. 
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Men det är jobbigt. Till slut kanske man knappar in fel svar bara för att man ska bli klar. Jag 

gillar inte när man har frågor som man har en speciell tid på sig att lösa. (Elev E Gy) 

 

Flera elever nämner problemet med väntetiden tills alla har svarat. Det är ett problem som medför att 

det kan bli rörigt och hög ljudnivå i klassrummet. Rädslan att vara utpekad som inte kompetent nog 

verkar vara en känsla som några elever delar. Man vill varken att de andra eleverna ska uppfatta mig 

som långsam, eller att läraren kommer att se att jag inte kan. En elev nämner att det är pressande att 

arbeta med de interaktiva svarsdosorna, eftersom svaren kommer upp på tavlan och att läraren kan se 

hur man svarat. Det både ökar prestationskravet och arbetsinsatsen, säger en elev.   

Jag tänker och tänker, 9 gånger 9 är 81 och så vidare. Blir mycket att tänka på. Vet inte om jag 

fick rätt på den. 20 s kvar, ähh. Man tappar bort sig när läraren säger sekunderna. (Elev F Gr) 

 

När några elever inte var klara med en uppgift sa de vänta vänta, vi är inte klara. Då blev det 

hög ljudnivå. (Elev H Gr) 

 

Ja, för mig blir det ganska stor press när man använder mentometerknapparna. Jag tror att man 

också tänker efter, man ger inte upp, man vill verkligen lösa det…. Det blir väl så att när 

resultatet visas, när procenten kommer fram, så ser man ju att oj jag kanske inte var så duktig 

och då blir det liksom att jag känner att jag måste prestera ännu mer. (Elev C Gy) 

Lärandet i matematik 

Följande underrubriker finns: Diskussioner och samarbete, utvärdering av svaren i diagram. 

Diskussioner och samarbete 

Under temat diskussioner och samarbete har bara gymnasieeleverna kunnat svara eftersom 

högstadieelevernas erfarenheter av de interaktiva svarsdosorna under matematiklektionerna var enbart 

vid testsituationer, där man arbetat enskilt. Alla gymnasieelever i undersökningen är positiva till att 

arbeta tillsammans, vilket har varit fallet vid de flesta matematiklektioner med de interaktiva 

svarsdosorna. En elev berättade att de har haft ett test som skulle lösas enskilt med hjälp av dosorna.  

Någon elev nämner spontant att när man arbetar med knapparna, jobbar vi alltid tillsammans. Flera 

elever nämner att man kan hjälpa varandra och att man lär sig mera genom att få höra andras åsikter. 

En elev säger att det är bra att arbeta tillsammans för att man kan jämföra sina tankar och ta till sig det 

tankesätt och den lösningsstrategi som är bäst. Resultatet tyder på att elever verkar uppleva en trygghet 

och styrka i att arbeta tillsammans och kunna resonera kring en lösning och svar, innan man lämnar in 

svaret. Det verkar vara så att många elever föredrar grupparbete framför den enskilda räkningen i 

matematik.   

För då kan jag visa mitt sätt och kompisen visar sitt sätt och är kompisens sätt bättre kan jag 

använda mig av det i framtiden. Så man lär sig av varandra. (Elev E Gy) 

 

Men när man är två och två kan man diskutera och så, det blir lättare. Man får höra andra 

åsikter. (Elev C Gy) 

 

Jag förklarade för min kamrat hur det skulle gå till och han förklarade för mig så vi jobbade 

verkligen tillsammans. Man lärde sig mycket mer än att bara få ett papper och jobba ensam 

eller gå igenom. (Elev D Gy) 
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Det här med mentometerknapparna, först och främst får man jobba i grupp. Det gör hela grejen 

mycket lättare för då kan man bolla med tankarna och sätt att räkna ut. (Elev E Gy) 

Utvärdering av svaren i diagram 

Intervjuerna visar att många elever uppskattar att få se svarsfrekvensen i form av diagram på varje 

uppgift på tavlan. Diagrammen presenteras antingen som ett cirkel- eller stapeldiagram. Det är det 

moment som flest elever nämner som spännande och intressant. En elev uttrycker att det roligaste på 

hela lektionen var när vi fick se resultatet på tavlan. Många nämner att det blir tydligt och överskådligt 

hur andra i klassen tänker, vilket verkar uppskattas. Det kan tyda på att det visuella momentet, då en 

cirkel presenterar elevernas svar i form av tårtbitar, gör det lättare för en del elever att förstå. Man får 

jämföra sina svar med övriga i klassen och kan då se om många har tänkt på samma sätt som jag själv. 

Det blir klart och tydligt när svaren kommer upp på tavlan, lättare än när man bara får det på papper. 

Det blir mer visuellt än när man bara får det på papper, är en elevs åsikt.  

Det är grymt. Alltså man ser ju hur folk tänker. Vi är många hjärnor som säger olika svar. 

 (Elev F Gr) 

 

Men när vi får jobba två och två, gå igenom och se hur stor andel av fel och rätt och förklaring 

till svaret är det lättare än att bara lämna in ett papper och få det förklarat. Det är mycket 

snabbare och lättare tycker jag. (Elev D Gy) 

 

En elev nämner att det kan vara stressande om man har fel på en uppgift som de flesta i klassen har rätt 

på. Man lär sig på genomgången efter en fråga om man hade fel, säger några elever. Om många elever 

har fel på samma uppgift, vet läraren vad man ska gå igenom. Efter en sådan genomgång brukar man 

förstå mer, säger två elever.   

Det blir väl så att när resultatet visas, när procenten kommer fram, så ser man ju att oj jag  

kanske inte var så duktig och då blir det liksom att jag känner att jag måste prestera ännu mer.  

    (Elev C Gy) 

 

Hm, man får liksom veta hur folk tänker. Om jag hade fel och det var ganska många som hade 

fel då vet jag att de tänker ungefär som jag men så här ska det vara. Då vet jag vart jag tänkte 

fel. (Elev D Gy) 

 

En annan elev nämner att det är viktigt att läraren döljer vem som har svarat vad, för det går nämligen 

att se exakt vem som har svarat vad, för ingen vill bli utpekad som dålig. Här skiljer sig eleverna åt i 

hur de ser på redovisningen av resultaten. Två elever har två helt skilda perspektiv som vi kan se 

nedan.  

Det är bra att man döljer vem som har svarat vad. För man kanske inte vill att någon ska veta 

vad man har svarat att man är dålig eller sådär. (Elev I Gr) 

 

Man måste göra misstag för att lära sig. Jag har inga problem med att visa att jag har fel eller 

att känna att jag har fel. (Elev D Gy)             
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Eleverna som når målen i matematik 

Här följer resultaten från den grupp elever som uppnår målen i matematik. Resultaten är tematiserade i 

tre huvudteman: Fördelar med de interaktiva svarsdosorna, nackdelar med de interaktiva svarsdosorna 

och lärande i matematik.  

Fördelar med de interaktiva svarsdosorna 

Svarsalternativen 

Eleverna som når målen i matematik verkar också tycka att de färdiga svarsalternativen är en fördel. 

Man nämner att det är enklare, att de fasta svarsalternativen hjälper till. En elev menar att det blir 

svårare att tänka när man tvingas att skriva och där får man ingen hjälp. Ytterligare en elev nämner att 

det är svårt att förklara med ord på papper hur han tänker. En elev som uttrycker att man får hjälp med 

de fasta svarsalternativen säger också att han inte riktigt utmanas i hjärnan om det blir för enkelt.   

Det är mycket enklare. Det står inte att man ska förklara. Jag är dålig på att förklara hur jag 

tänker. Jag tänker men kan inte förklara hur. Läraren säger att man ska förklara hur man 

tänker men det är inte så enkelt för mig. Mentometerknapparna är det bara att trycka in svaren. 

Man trycker in svaren. (Elev J Gr) 

 

Faktiskt, med knapparna är det ganska enkelt. På de här a, b, c, d frågor är det enklare än att 

skriva. På knapparna får man hjälp av alternativen. Om man skriver blir det svårare att tänka. 

Får ingen hjälp. (Elev G Gr) 

Lustfylld lektion 

Av de fyra elevintervjuerna är det tre stycken som nämner att det är roligt med systemet. Att känslan 

när man ser att dosorna är med till lektion är att det blir en lyckad matematiklektion. En elev uttrycker 

spontant att hon blir glad när hon kommer till lektion och ser att systemet ska användas. De interaktiva 

svarsdosorna hjälper undervisningen på ett positivt sätt. En elev säger sig märka att 

klassrumsaktiviteten blir bättre, man blir mer engagerad och fokuserad på lektionen. Samma elev säger 

också att det verkar som de flesta i klassen tycker det är roligt med de interaktiva svarsdosorna.  

Det blir bättre undervisning. Aktiviteten i klassrummet blir bättre... Att man typ inte snackar om 

annat utan är aktiv med den uppgift man har fått. (Elev A Gy) 

 

Att det kommer bli en rolig mattelektion. Att vi får använda mentometerknapparna. En lyckad 

mattelektion. (Elev J Gr) 

 

En annan elev tyckte systemet var spännande och intressant för att det är ny teknik som används, det 

är intressant hur den kan påverka undervisningen. Samma elev uttrycker att systemet inte påverkar 

läroprocessen utan att den enda fördelen med systemet är att det fungerar som en kontrollmekanism 

för läraren. Ur en rättviseaspekt ser denna elev fördelar med dosorna för de kan hjälpa läraren att sätta 

rättvisa betyg.  

Jag personligen skulle inte känna någon större förlust, eftersom knapparna inte är någon fördel 

för mig utan mer för läraren. Han kanske inte skulle se min potential lika bra om jag bara löste 

uppgifterna på papper. Han ser ju inte mina anteckningar vanligtvis, han ser ju bara vad jag 

gör på mentometerknapparna. Han skulle få en sämre inblick i vad jag kan, det skulle inverka 
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på mig men ganska lite. Eleverna kan ju få ett mer rättvist betyg för att läraren kan se allt man 

kan, vilket är en fördel. (Elev B Gy) 

 

En elev tyckte att det roligaste på lektionen var att dosorna användes och att de fick titta på resultatet 

efteråt på tavlan. En elev på högstadiet nämner att det är roligt att ha prov med de interaktiva 

svarsdosorna och att det är tråkigare på det vanliga sättet. En annan elev nämner att det är ett bra 

arbetssätt att först gå igenom ett område med dosorna och sedan arbeta med det i boken. Då verkar det 

som att det är lättare eftersom man förstår bättre.  

Det är roligare att ha prov med mentometerknapparna. (Elev J Gr) 

Just variationen mellan arbetssätt lyfter en elev också upp. Att man inte hela tiden gör på det ena eller 

andra sättet.   

Jag lär mig bäst på mattelektionerna ifall vi inte alltid jobbar i boken men heller inte om vi 

aldrig jobbar i boken utan om vi varierar. Så till ex om vi först går igenom och sen har vi någon 

quizz med mentometerknapparna och sedan så får vi jobba med samma område som vi gått 

igenom. Då kan man ju redan det. Då blir det roligare när man faktiskt kan någonting. 

     (Elev A Gy)  

Nackdelar med de interaktiva svarsdosorna 

Lång väntetid 

En elev ser en risk i om man helt skulle ersätta boken med detta system. Man måste fortfarande arbeta 

självständigt också och inte bara tillsammans. Ett förslag på hur man kan komma åt problemet med 

väntetiden ges av en elev: Att man får ut frågorna på papper i början på lektionen och så svarar man i 

den takt man hinner. Efteråt går man igenom svaren på tavlan när alla hunnit klart. Fördelen med detta 

skulle vara att om man blir klar snabbt, kan man räkna vidare i boken och då slippa vänta på de andra. 

En annan elev upplever att det egna räknandet blir sinkat, då man måste vänta på de elever som inte är 

klara med uppgiften. En annan elev är också inne på att det blir lång väntetid för de som har lätt för att 

tänka snabbt.  

Jag får inte ha min hastighet eftersom jag måste ju vänta på att alla har gjort klart en uppgift 

innan vi kan gå vidare. Det är det enda som är negativt med det här systemet enligt mig. Det är 

anpassat så att alla ska vara klara innan man går vidare till nästa fråga. (Elev B Gy) 

 

Det skulle kunna vara en nackdel som vi gör nu, att man ska vara klar på en viss tid. Om hela 

klassen ska vara klar på samma tid kan det bli så att några är snabbare klara än andra, att de 

långsamma sinkar de andra. Det kan vara en nackdel att det tar längre tid. (Elev A Gy) 

Tidspress 

Även några av eleverna som når målen i matematik upplever att det är stressande när det finns en 

tidsbegränsning på frågorna. Eleverna verkar uppleva en stress i att om man inte hinner svara i tid, får 

man fel på uppgiften. Någon elev säger att skulle man svara en sekund för sent, blir det fel. Hans 

förslag är att man väntar tills alla har svarat. En elev belyser problemet med hög ljudnivå som uppstår 

när inte alla är klara, då några alltid vill se vem det är som inte har svarat. Det kan vid dessa situationer 

också bli en del mindre pedagogiska skämt. En elev menar att det är tidsbegränsning på de flesta prov 

så det är lika bra att vänja sig vid det. Avslutningsvis anser en elev att tidspressen kan medföra att 
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några elever svarar fel, bara för att de ska skynda sig att svara i tid. Det blir viktigare att svara i tid än 

att verkligen tänka igenom svaret. Det kan vara hämmande för tankeverksamheten och personerna 

presterar då sämre än de skulle göra i vanliga fall.  

Det blir lite pratigt när man ska lämna in svaren. Det är alltid någon som glömmer att svara 

och då är det någon som skämtar och ska peka ut den. Klassens skämt brukar vara väldigt 

opedagogiska saker. Det kan bli lite högljutt och efter ett tag får jag ont i huvudet. (Elev B Gy) 

 

Jag blev inte stressad för jag klarade uppgifterna på mindre än en minut. Men de andra som inte 

var klara, känner jag blir stressade när han håller på sådär. Det var inte bra tyckte jag. 

       (Elev J Gr) 

Lärandet i matematik 

Diskussioner och samarbete 

Eleverna som når målen i matematik upplever överlag att det är positivt med samarbete och 

diskussioner. En av eleverna nämner att det alltid är bättre att arbeta tillsammans. Fördelen med 

samarbete verkar vara att man kan förklara för varandra. Det finns alltid någon att fråga om man inte 

förstår. Man lär sig på att förklara för varandra.  

Det är alltid lättare att snacka med varandra innan man svarar. Om man själv förstår och den 

andre inte förstår, kan man ju förklara för den andra. Då lär man ju sig något på det också. Ifall 

man själv inte förstår har man ju någon som kan förklara. (Elev A Gy) 

Utvärdering av svaren, resultat i diagram 

En elev nämner att det är bra att se vad alla har svarat, för då kan man gå igenom svaren. Samma elev 

uttrycker också att han förstår cirklarna med procent och vad det innebär. En annan elev nämner att 

svaret presenteras med olika färger och procent. De olika färgerna i diagrammet blir viktiga, eleverna 

har lärt sig att färgen grönt står för rätt och att man förstås helst vill tillhöra fältet med rätt svar. För att 

kunna veta om man har svarat rätt, kan man titta i dosan. På tavlan måste man minnas vilket svar man 

lämnade. Två av eleverna nämner lärarens genomgång efter att man har lämnat sina svar. Det verkar 

vara så att man är mer koncentrerad på genomgången för att man vill lära sig mer, eftersom det syns 

på tavlan hur klassen svarat. Att man också kan gå tillbaka och titta hur man svarade anges som 

positivt. En elev på gymnasiet säger att man skärper sig mer när man svarar med dosorna, eftersom 

man lämnar in ett resultat och det vill man ska vara bra.  

På genomgången med mentometerknapparna, för man kan kolla på frågorna igen och så. Kolla 

om det är rätt. Istället för ett vanligt prov då man kollar på ett papper och skriver. Man kan se 

det rakt på tavlan. (Elev J Gr) 

 

En elev säger att han inte är intresserad av hur de andra har svarat, det som är väsentligt är hans egna 

svar. Om han har svarat fel, blir han intresserad av att få reda på varför han tänkte fel.  

Alltså det spelar väl ingen roll för mig vad de andra har för resultat? (Elev A Gy) 

Tidsaspekten tas upp av flera elever. Det går snabbt att få reda på sitt resultat, man slipper vänta i en 

till två veckor på att läraren har rättat provet, upplevs som positivt. Två av eleverna nämner att 
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systemet är bra för läraren för att systemet rättar sig själv, läraren behöver inte bemöda sig med att ta 

hem proven och rätta. En elev nämner att det går snabbare än att skriva på papper.  

Hellre med knapparna, för man får se direkt vad resultatet blev, istället för att vänta i 2-3 

veckor tills läraren gör klart provet och skriver vilket betyg man får. Mycket bättre med 

mentometerknapparna. (Elev J Gr) 

 

Utifrån ett lärandeperspektiv lyfter en elev upp att läraren kan använda informationen från eleverna 

både för att kolla att eleverna har förstått och att läraren kan gå igenom sådant som eleverna inte har 

förstått. Vid ett senare tillfälle kan läraren återkomma till frågan och se om eleverna har förstått mer 

den här gången.  

Han, läraren, får ju bättre inblick i vilka kunskaper som vi har, eftersom han ser vilka som 

svarar rätt och han kan även koppla tillbaka till det senare och se om vi kan det. (Elev B Gy) 

Resultatsammanfattning 

Många av eleverna från båda urvalen, nämner att systemet med de interaktiva svarsdosorna erbjuder 

fördelar på matematiklektionerna. De ofta använda färdiga svarsalternativen verkar vara uppskattade 

från olika aspekter: det går snabbare och är tidsbesparande, man slipper skriva, bra för dem som inte 

skriver så snabbt och för dem som har svårt att redovisa sina tankar på papper. Några elever upplever 

en ökad motivation, att lektionen känns mer lustfylld och att tekniken är spännande. Nackdelarna som 

nämns är framförallt stressen kring att frågorna ofta är tidsbegränsade och väntetiden tills alla är klara. 

En aspekt som frekvent nämns som fördel är att resultatet presenteras på tavlan i form av diagram. 

Intervjuerna visar att det är intressant att se hur andra har tänkt, om jag har rätt på frågan, lättare för 

läraren att göra återkoppling om många inte har förstått och att det är spännande att jämföra sig med 

de andra klasskamraterna. Nackdelen med att resultaten blir så lättöverskådliga är enligt en elev att det 

ökar prestationskravet och att man kan känna sig dålig om man är en av dem som inte har rätt på en 

fråga. Eleverna på gymnasiet nämner att det alltid är samarbete på lektionerna med de interaktiva 

svarsdosorna, vilket nämns som positivt. Att få förklara för varandra och diskutera är ett 

återkommande tema. Eleverna på högstadiet har enbart haft systemet som ett enskilt testredskap och 

nämnde inte samarbete. De största skillnaderna som kan påvisas mellan eleverna som ej når/når målen 

i matematik är att det är lång väntetid mellan frågorna och de duktigare eleverna upplever att de kan 

bli sinkade i sin arbetstakt.    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ metod som grund för undersökningen för att få möjligheten till rikare svar från 

eleverna med behov av särskilt stöd i matematik. För att få fler elevers synpunkter kring de interaktiva 

svarsdosorna, hade jag kunnat låta båda klasserna få svara på en enkät. Jag ansåg att intervjuer skulle 

ge mig mer kunskap kring min urvalsgrupps tankar och erfarenheter. Det som skiljer de båda 

metoderna åt, enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att i den kvantitativa metoden är det forskaren 

som styr utifrån dennes intressen. I den kvalitativa metoden är det respondenternas synpunkter och 

perspektiv som blir synligt. Mina två observationer på gymnasiet (bilaga 3 & 4) gav mycket 

information kring hur man kan arbeta med systemet. Den informationen kunde jag använt mer i 

intervjuerna för att få fram elevernas tankar och upplevelser. Jag upplevde mig själv som alltför låst 

till mina färdiga intervjufrågor. En aspekt som kan påverka resultatet är att när läraren på gymnasiet 

presenterade mig för klassen, berättade han att de var en av de första klasserna i Sverige som använde 

systemet. Eleverna verkade känna sig utvalda och detta kanske påverkade deras svar i intervjuerna i en 

positiv riktning. På högstadiet gjorde omständigheter med klassen, att jag fick genomföra intervjuerna 

efter en observerad lektion (bilaga 5). Jag observerade sedan lektion två (bilaga 6), där eleverna 

använde systemet på ett annat sätt. För studien hade det varit intressant att se hur det andra arbetssättet 

hade påverkat elevernas intervjusvar. Jag upplever att intervjuerna på högstadiet gick bättre då jag 

kände mig säkrare i situationen som intervjuare. Det verkar som att de etiska principerna har följts i 

studien, inget har framkommit som pekar på motsatsen. Det är dock frågan kring den flicka på 

högstadiet som först inte ville vara med, men ändrade sig då jag berättade om syftet med studien, 

kände sig tvingad att delta även fast hon sa att hon ville vara med?     

Trovärdighet 

I forskningsvärlden förs en intensiv debatt kring huruvida man ska använda begreppen reliabilitet och 

validitet i en kvalitativ studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) förkastas inte ovanstående begrepp 

utan omformuleras för att passa för intervjuforskning. Klassiskt används termen reliabilitet för 

möjligheten att respondenten svarar på samma sätt, oavsett intervjuare. Validiteten handlar om 

metoden mäter det som den var avsedd att mäta. I en kvalitativ studie, som denna, blir validitetens 

styrka beroende av forskarens förmåga att hela tiden kontrollera, ifrågasätta och tolka sitt resultat. För 

att en kvalitativ studie ska ha hög validitet, krävs det således att forskaren under hela arbetets gång 

validerar studiens alla ingående delar: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). Om man anser att resultaten av studien har en god validitet, 

kan man ställa sig frågan om studien är generaliserbar eller inte. Då urvalet för denna studie var 

strategiskt, menar Kvale och Brinkmann (2009) att resultatet inte går att dra generella slutsatser av. 
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Under denna studie har jag försökt hålla mig så objektiv som möjligt i de observationer som gjordes. I 

intervjuerna försökte jag att inte ställa ledande frågor, utan att hålla mig till min intervjuguide och 

fråga vidare utifrån observationerna. Det finns dock en risk att mina egna erfarenheter av denna teknik 

kan ha präglat arbetet även om jag har försökt att problematisera användningen av de interaktiva 

svarsdosorna utifrån ett objektivt perspektiv.    

 

Resultatdiskussion 

Underhållningsprogram på TV som snabbt vill få åskådarnas röst i en fråga använder ofta en variant 

av interaktiva svarsdosor. Systemet ger möjlighet att få reda på hur svaren har fördelats på de olika 

alternativen. Spänningsmomentet under tiden datorn registrerar rösterna och den snabba responsen på 

frågan håller intresset uppe, både för tittare och publik. Det faktum att man som tittare blir engagerad 

ska inte underskattas och frågan är om man kan utnyttja denna typ av spänningsmoment för att få 

elever att bli mer motiverade till matematikundervisningen?  

Ny teknik – pedagogiskt kontroversiellt 

I dagsläget verkar det inte vara så vanligt med interaktiva svarsdosor i undervisningen. Detta märkte 

jag dels för att det var svårt att finna lärare som använde systemet eller ens hade hört talas om det, dels 

att det finns oerhört lite forskat kring det. En sökning på Google med sökorden ”Interaktiva svarsdosor 

undervisning” (2011-11-28) ger ingen relevant träff för grundskola och gymnasium i Sverige. Den 

forskning som finns, är inriktad på hur smartboardanvändningen kan påverka den allmänna 

pedagogiken i klassrum där svarsdosor inte används. Det är därför än mer spännande att undersöka hur 

denna teknik påverkar elevers motivation, inställning och syn på matematiklektionerna. De interaktiva 

svarsdosorna är inte helt okontroversiella utifrån den aspekt att du lämnar ett svar och omedelbart får 

reda på hur klassen har svarat. Detta går tillbaka till den behavioristiska traditionen och pedagogik 

som enligt Säljö (2000) präglade den svenska skolan på 1950-60 talet med läromedel och 

inlärningsmaskiner som konstruerades för att ge snabb återkoppling. De rätta svaren ska förstärkas för 

att på så vis uppmuntra lärandet (a.a.). De interaktiva svarsdosorna kan verkligen förstärka svaren men 

dagens synsätt på lärande har sin grund i Vygotskijs syn, där kommunikation och social gemenskap är 

viktiga beståndsdelar för att få till kunskapsutveckling. Kunskap ses enligt det sociokulturella 

perspektivet mer som en helhet än i uppdelat i små stycken, där man ska lära sig ett stycke i taget, 

vilket är fallet i behaviorismen (Dysthe, 2003). Tekniken med de interaktiva svarsdosorna kanske kan 

kombinera de båda teorierna om lärande? Det är möjligheten till omedelbar feedback, samtidigt som 

att diskussioner, resonemang och samarbete i klassrummet intensifieras, som tycks inverka positivt på 

elevernas syn på matematikundervisningen.  
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Matematiska samtal 

Observationer och intervjuer visar prov på två olika förhållningssätt till matematiklektioner med de 

interaktiva svarsdosorna. Högstadieeleverna hade uteslutande använt systemet till prov och diagnoser i 

ett summativt syfte, dvs. att läraren använde elevernas resultat för att kontrollera om eleverna hade nått 

målen efter att ett arbetsområde var avklarat. Gymnasieeleverna använde dosorna under pågående 

arbetsområde och då i samband med genomgång inför nästa moment eller som repetition kring det 

som avhandlades vid tidigare lektioner. Eleverna satt alltid två och två och hjälptes åt innan de 

lämnade ett svar. Svaren på frågorna användes således formativt, dvs. att läraren använde 

informationen i ett pedagogiskt syfte utan rangordning eller betygssättning. Det är intressant att se hur 

elevernas svar utifrån dessa skilda förutsättningar ändå överensstämde väl. Gymnasieeleverna svarar 

unisont att en stor fördel med dosorna är att man får arbeta tillsammans och att man lär sig av 

varandra. Om man inte förstår en uppgift kan kamraten förklara och då lär sig båda på det. Aktuell 

forskning i matematik (Black & Wiliam, 1998; Hodgen & Marshall, 2005; Malmer 2002; Lundberg & 

Sterner, 2009) tyder på att det måste bli mer samtal, diskussioner och resonemang under lektion, om 

resultaten ska höjas.  

 

Trots att elevernas resultat försämras, fortsätter matematikundervisningen enligt Skolverket (2003) i 

invanda hjulspår. Kan det vara så att skolverket tycker förändringen har gått för långsamt att de anser 

sig tvingade att få lärarna att förändra undervisningen, som de i LGR 11 skriver fram matematiken 

som ett än mer kommunikativt ämne? För att höja resultaten i matematik nationellt, måste 

undervisningen i matematik frångå sin långa tradition av den ”tysta räkningen” som 

Matematikdelagationen (2004) rent av anser kan vara skadlig. Säljö (2000) hävdar lite utmanande att 

de möjligheter till interaktion som datorn skapar i klassrummet, utgör det största hotet mot och på 

allvar utmanar den tusenåriga traditionella undervisningen i skolan. Vidare understryker Löwing och 

Kilborn (2002) att matematiska diskussioner och samtal ska vara naturliga inslag under 

matematiklektionerna. Mina klassrumsobservationer visar att eleverna från båda stadierna var 

engagerade i diskussionerna när resultaten på frågorna presenterades på tavlan. Eleverna visade en 

motivation att resonera och förklara hur de hade tänkt på uppgifterna. Eleverna på gymnasiet 

resonerade och diskuterade mycket då de fick en fråga av läraren att fundera på. Resultatet av 

intervjuerna tyder på att eleverna upplever en större trygghet i att arbeta tillsammans och ser fördelar i 

att man kan berätta för en kamrat hur man tänkt och om kamraten har ett bättre sätt, kan man ändra sitt 

eget tänkande. Eftersom eleverna får förtydliga både för sig själv och för andra hur man tänker, 

förstärks lärandet och överensstämmer med vad Malmer (2002) skriver. Genom samtal med vår 

omgivning, får vi möjlighet att höra andras tolkningar och tankar som utifrån deras ansträngningar har 

lett fram till en slutsats. Vi kan nu jämföra våra egna tankar med det vi hört. Olika lösningsförslag 

uppdagas och i samspelet häri, kan ny kunskap formas. Tänkandet utvecklas genom kommunikationen 

och är en grund för människans lärandeprocess (Säljö, 2000).      
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Att arbeta med svarsalternativ 

Resultatet i studien visar att många elever är nöjda med de färdiga svarsalternativ som läraren kan 

välja att ha i frågorna. Upplevelsen av att det blir lättare, roligare och motiverande då man vet att ett av 

svaren är rätt, återkommer hos eleverna. Dessa resultat kan tolkas och förstås som att eleverna i 

grunden är osäkra på vilket svar som är rätt. När man tvingas att skriva egna svar på ett papper vid ett 

test, kan det vara mycket svårare eftersom man inte kan få någon ledtråd. Med fasta svarsalternativ 

kan man kanske utesluta några orimliga svar och på så vis komma fram till ett svar. Utifrån ett 

lärarperspektiv kanske det kan tyckas vara ”för enkelt” att svara rätt. En annan aspekt är att processen 

fram till att lämna ett svar inte ska underskattas. Det framkommer i resultatet att elever upplever att 

deras motivation ökar i matematik vid de fasta svarsalternativen. Många elever som har 

matematikmisslyckanden i bagaget blir mästare på strategier för att undvika att bli påminda än en gång 

om att de inte kan. Då blir det lättare att bråka med bänkgrannen, be att få gå på toaletten eller att sitta 

och titta ut genom fönstret (Burden, 2002; Lundberg & Sterner, 2009). Då sju av eleverna i min 

undersökning riskerar att inte nå målen i matematik, kan man gissa att de ligger i riskzonen för det 

beteendet som Lundberg och Sterner (2009) nämner. Klassrumsobservationerna visar att alla elever 

var deltagare på lektion och verkade engagerade. Kan det vara så att responssystemet gör det möjligt 

för elever att känna att de lyckas och på så vis höja deras självkänsla? 

 

Många elever är positiva till att man ”slipper” skriva svar på papper. Detta kan problematiseras och ses 

utifrån olika håll. Antingen är eleverna slöa och inte orkar skriva av den anledningen. Det kan också 

vara så att eleverna har någon form av kognitiva svårigheter som gör att det är svårt att skriva. Tanken 

är snabbare än pennan. Det faktum att de vanligtvis måste skriva uträkningar på papper kan sannolikt 

verka hämmande för deras tankeverksamhet. Lektionerna som observerades innehöll mycket muntliga 

inslag och då elever också nämner att man inte behöver skriva svar, kan peka mot att arbetssättet med 

interaktiva svarsdosor kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever i behov av 

särskilt stöd kan behöva hjälp på olika sätt för att kunna ta del av kunskaper. Berhanu och Gustafsson 

(2009) hänvisar till ett antal studier som påvisar att dessa barn kan marginaliseras med nya 

betygssystem och läroplaner som presenteras. Det blir viktigt att anpassa prov och uppgifter så att alla 

barn får chansen att lyckas nå målen. Det är en utmaning för specialpedagogiken att anpassa 

verksamheten så att det blir möjligt för alla elever att utvecklas (a.a.). Utifrån det perspektivet kan man 

tolka elevernas intervjusvar som att de är hjälpta av arbetssättet med de interaktiva svarsdosorna.  Det 

går inte att blunda för det faktum att om det görs specifika anpassningar i klassen, finns risken att 

eleven känner sig annorlunda än de andra. En flicka nämner i studien att det är så skönt med dosorna, 

för ingen behöver känna sig dålig, eftersom alla får gå från provet samtidigt. Hon sätter ord på en 

lättnadskänsla, ”att man klarade det”. När den känslan finns inombords, ökar sannolikt också 

möjligheten för lärande. 
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Resultaten visualiserade, för- och nackdelar 

Det moment som flest elever nämnde som positivt med de interaktiva svarsdosorna var att efter 

frågorna hade avslutats, presenterades klassens svarsfrekvens i form av ett cirkel-/stapeldiagram på 

tavlan (se fig 1). Det faktum att resultatet på en fråga så tydligt visas för klassen, kan man se från olika 

perspektiv. Flertalet elever i denna studie såg fördelar med det. Många elever i studien anser att det är 

intressant att se hur andra tänker och att man lär sig av hur andra har tänkt. Den digitala tekniken har 

en förmåga att kunna visualisera olika fakta på ett tydligt sätt. Det osynliga kan bli synligt och 

åskådliggöras på ett interaktivt sätt (Säljö, 2000). Denna visualisering av resultaten är dock inte enbart 

positiv, enligt denna studie. Det blir lätt att jämföra sina egna svar med övriga i klassen och det finns 

en risk att elever kan känna sig dåliga, om man inte har svarat som de andra. I intervjuerna 

framkommer det att elever upplever svarsredovisningen som både motiverande och pressande. Det 

ligger nära till hands att misstänka att prestationskraven ökar för eleverna, vilket också en elev tar upp. 

Samma elev kan också se hur denna press gör att hon kämpar mer, vilket i förlängningen medför att 

hon lär sig mer. Det verkar ändå som att eleverna i denna studie anser att fördelarna med att resultaten 

redovisas och diskuteras, inverkar mer positivt för motivationen till matematiklektionen än negativt.  

 

Ett intressant resultat som framkommer i studien gäller den tid man fick att tänka på varje fråga. 

Åsikterna går isär bland eleverna och det är den fråga som tydligast påvisar en skillnad mellan de 

elever som riskerar att ej nå målen, jämfört med de elever som når målen. Flertalet elever upplever att 

de två minuters betänketid som en fråga vanligtvis hade, var för kort och tidspressen var hämmande 

för sin prestation. Några elever hävdar tvärtemot att svarstiden var för lång och man upplever att man 

blir inbromsad och att tid slösas bort i onödan. Detta visar hur svårt det är att i en klass hitta ett sätt att 

undervisa på ett sätt så att alla upplever att de har chans att vara i sin proximala utvecklingszon. Ett 

förslag som framkom från några elever var att läraren kunde ge ut alla frågor på ett papper när 

lektionen startade och så kunde alla arbeta i sin egen takt med att svara på frågorna. När man är klar 

med frågorna, kan man arbeta med något annat tills alla är klara och då är det läge för läraren att 

återkoppla till frågorna.   

Motivation 

Nu är det naturligtvis intressant att fundera kring, vad är det som verkar höja elevernas motivation och 

engagemang på lektioner när de interaktiva svarsdosorna används? Ny teknik är spännande och tillhör 

framtiden, svarade några elever. Människans förmåga att använda de medierande redskap som finns, 

för att skapa nya spännande och banbrytande kommunikationsmönster är det som definierar vår 

intelligens, enligt det sociokulturella synsättet (Säljö, 2005) Frågan är vilken typ av motivation som 

eleverna syftar på, när de svarar att det är motiverande att använda de interaktiva svarsdosorna och att 

se hur de övriga i klassen har svarat? Många elever upplever sannolikt ett tävlings- och 

spänningsmoment när de kan jämföra sina resultat. Detta är inte utvecklande för elevens ”mastery 
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learning”, det vill säga elevens motivation att lära sig saker och utvecklas för sin egen skull (Giota, 

2001). Om elevens huvudfokus istället är att jämföra sitt resultat med kamraternas, i en 

konkurrenssituation, finns risken att själva tävlingsförfarandet medför att vissa lärandesituationer går 

till spillo (a.a.). Om läraren lyckas skapa ett lärandeklimat i klassrummet där återkoppling används på 

ett formativt sätt, förstår eleven att man kan lära sig av sina misstag. I ett sådant klimat kan, enligt 

Ames (1992) elevernas krafter användas till ämnesmässiga framsteg istället för att tävla med varandra. 

En elev i studien berättade att hon går i skolan för att lära sig och att det inte var ett problem att visa 

om hon har fel. Hon lär sig av sina fel. En annan elev nämner att det är stressande att se att man inte är 

så duktig som hon trodde. Åsikterna skiljer sig åt, vilket kan tyda på att systemet både kan tilltala 

elevers lust att tävla, samtidigt som det underlättar lärande.  

 

Om vi går djupare kring motivationen som eleverna nämner, är det en inre motivation som mynnar ut i 

en inre tillfredsställelse då man känner att man har lyckats med en uppgift, eller är det mer en yttre 

motivation där eleven snabbt får en bekräftelse på om den har svarat rätt eller fel på en uppgift? I de 

observationer jag gjorde, såg jag båda typerna av motivation ge sig tillkänna. Utifrån hur eleverna 

resonerar i intervjuerna, förstår jag också att det inte är så enkelt att ett sätt att använda de interaktiva 

svarsdosor påverkar alla elever på samma sätt. Utifrån beskrivningen på yttre motivation så ligger det 

dock nära till hands att anse att systemet med de interaktiva svarsdosorna ligger närmare att stimulera 

elevernas yttre motivation än inre. Detta kan ses som problematiskt då viss forskning (Deci & Ryan 

1985, Giota 2002, Magne 1999) har påvisat att när den yttre motivationen tas bort, riskerar elevernas 

motivation för skolarbetet att minska. Det går dock att spekulera i att elever som upplever att 

samarbete och känslan att lyckas ökar, får en inre drivkraft och motivation som går bortanför den yttre 

belöningen som ett rätt svar kanske ger. De elever som riskerar att inte nå målen kan kanske uppleva 

att de är med på lika villkor som övriga i klassen och det kan kanske öka deras självkänsla? 

 

När man undersöker motivation och lärande, finns det många aspekter som är väsentliga. Ett viktigt 

grundfundament för att lära sig saker, är att det känns lustfyllt och meningsfullt. Resultatet av denna 

studie visar att många elever nämner att en lektion med interaktiva svarsdosor är en ”rolig lektion”, 

”man är mer motiverad”, ”klassen är mer engagerad, man håller inte på med annat” och ”när man 

ser dosorna blir man glad”. Utifrån ett lärande perspektiv kan inte lusten för det man håller på med, 

underskattas. Jag ställer mig själv frågan: Hur ofta känner elever som kommer till en matematiklektion 

att det ska bli spännande och roligt? Ställer man motivationsforskningen mot detta system med 

interaktiva svarsdosor som ger möjlighet till direkt återkoppling, går det inte utesluta att det är ett 

bristfälligt system. Ställer man systemet mot en modern syn på lärande, som tar avstånd från de 

behavioristiska tankarna som i så många år har dominerat skolväsendet, visar undersökningen att 

systemet kan användas för att främja både det sociokulturella perspektivet och det behavioristiska 

perspektivet på lärande. Teknik i sig själv åstadkommer inga fördelar och i takt med att tekniken 
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kommer in i skolan, måste undervisningen förändras (Brodin & Lindstrand, 2007; Skolverket, 2007).  

För att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som undervisning med interaktiva svarsdosor ger, krävs 

det att läraren har en välgenomtänkt pedagogisk strategi och god kunskap i hur den nya tekniken 

fungerar. Denna studie visar att när läraren lyckas med detta, kommer elevernas inställning till 

matematiklektionerna vara positiv och därmed sannolikt utgöra en bra grund för lärande.  

 

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Resultatet i studien kan tyda på att interaktiva svarsdosor kan påverka elever som befaras att ej nå 

målen i matematik i positiv riktning, i form av ökad självkänsla, ökad motivation till matematiklektion 

och känslan av att arbeta på samma villkor som klasskamraterna. Elever i behov av särskilt stöd, kan 

kanske få hjälp av att man inte behöver skriva svar på papper, vilket är fallet med de interaktiva 

svarsdosorna. Vidare kanske det kan underlätta att resultaten visualiseras på tavlan. Dessa aspekter är 

sett utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv viktiga delar i arbetet mot att få alla elever att känna att 

de kan utvecklas i skolan. Att elever får uppleva att det är lustfyllt att gå på matematiklektioner, ska 

heller inte underskattas. För som sagt, när hände det senast?  

 

Denna studie kan fungera som en tankeväckare i fortbildning av matematiklärare som är nyfikna på 

hur tekniska hjälpmedel kan förändra undervisningen. Det är viktigt att ny teknik inte accepteras utan 

att noga ha värderats utifrån positiva och negativa pedagogiska sidor. Det är troligt att samhället också 

förväntar sig att nyutexaminerade speciallärare i matematik har kunskap om aktuell forskning och 

pedagogiska trender, speciellt riktat mot elever i behov av stöd. Därför skulle denna studie också 

kunna rikta sig mot blivande speciallärare i matematik.  

 

Mot bakgrund av denna studies resultat väcks tankar om hur undervisning med interaktiva svarsdosor 

påverkar elevernas resultat, jämfört med det traditionella sättet att undervisa i matematik? Det vore 

också intressant att få ta del av en studie som fokuserar på hur lärarnas upplevelser av att undervisa 

med interaktiva svarsdosor är. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv skulle en studie om hur elever 

med läs- och skrivsvårigheter uppfattar undervisning med interaktiva svarsdosor, kunna vidga området 

kring interaktiva hjälpmedel som faktiskt underlättar för elever i behov av stöd.  
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Bilagor 

BILAGA 1 

Hej   

 
Jag heter Mikael Laupa och studerar till speciallärare i matematik. Under denna sista termin, ska jag 

skriva en magisteruppsats kring hur Responssystemet till Smartboarden kan påverka elevers synsätt 

och inställning till matematikundervisningen. En del fokus i undersökningen kommer att ligga på 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

Mina specifika frågeställningar som ska undersökas är: 

Hur kommer elever i behov av stöd i matematik att uppfatta och ta emot denna undervisning? 

Vad är det som skapar lusten till lärande? 

 

Jag kommer att vilja observera en/några lektioner och även intervjua dig som lärare och några elever. 

Intervjun tar ca 45 minuter. Studien följer de etiska kraven för datainsamling och alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt, dvs inga personer eller skolor kommer att namnges i materialet 

(Vetenskapsrådet, 2007). De uppgifter som framkommer kommer endast att användas i denna studie. 

Medverkan är frivillig.  

 

Jag är mycket tacksam om Du vill deltaga i min studie.  

 

Vänliga hälsningar 

Mikael Laupa 

0703-825555 

mikaellaupa@hotmail.com 
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BILAGA 2 

 

Frågeguide till elever 

Vilken klass går du i? 

Vad tycker du om ämnet matematik? 

Hur tycker du att en bra mattelektion ska se ut? 

När tycker du att du lär dig bäst på mattelektionerna? 

Hur många lektioner har du använt ”knapparna”? 

Hur upplever du att matematiklektionerna blir när knapparna används? 

Hur blir din motivation till matte när knapparna används? 

Vilka fördelar ser du med att använda knapparna på lektion? Uthålligheten, fråga om den.  

Vilka svårigheter ser du med att använda knapparna på lektionerna? 

Läget anonym/identitet, vad tycker du om det? 

Vilka typer av frågor brukar ni använda? 

Har mentometerknapparna någon betydelse för diskussionen? 

Vad var roligast/tråkigast på lektionen? Motivera.  

Hur känner du när du kommer till lektion och ser väskan med de interaktiva svarsdosorna? 

Om någon kommer och säger att ni måste sluta använda detta system, hur känner du då? 

Vill du berätta något mer som jag inte frågat om? 
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BILAGA 3 

Gymnasieskola observation 1 

12/10-2011 

Fråga 1 

Ekvationen x
2 
= 25 har två olika lösningar. Sant Falskt. Diskussioner i grupperna 

Fråga 2 

x
3 

= 1 har tre olika rötter. Sant Falskt. Diskussioner. ”rot är en lösning på en ekvation” säger 

en elev till en bänkgranne. Mkt intensiva diskussioner 2-2, ibland 4 st. Läraren frågar inte om 

alla är klara utan närmar sig tavlan i sakta mak och byter sedan fråga ”nu kommer nästa 

fråga”.  

Fråga 3 

3x
2
 kvadreras så blir svaret 9x

2 
. Sant Falskt.  

Eleverna skriver på papper. Pratar med varandra. Läraren sa innan de fick uppgiften att denna 

var lite svårare.  

Fråga 4 

En lön har ökat från 30000kr till 58000kr på två år. Hur stor är den %-uella ökningen per år? 

”Var svaret 40?” Frågade en elev en klasskompis. Många pratar med varandra. Jag märker att 

denna uppgift var svårare, diskussionerna är både intensiva, samtidigt som det är tystnad. Fler 

elever diskuterar längre innan de lämnar något svar.  

Fråga 5 

En kvadrat har arean 100m
2
. Hur stor omkrets har kvadraten? 

Resonemang i grupperna. Några tar fram sina räknare och slår in siffror. Två grabbar långt 

ned i klassrummet pratar tyst med varandra och skriver lösningar på ett papper. De ser nöjda 

ut, efter att ha lämnat svaret.  

Provet stoppas. Läraren vill veta vilka som har alla rätt, med handuppräckning. Eleverna tittar 

i dosorna. (Där kan de se sitt resultat) Lite småprat och jämförelser av resultat.  

Många hade rätt på alla uppgifter. En uppgift var det bara en elev som hade rätt på. Hon fick 

förklara hur hon hade tänkt. ”Jag gissade sa hon”. Det visade sig att läraren hade skrivit fel 

svar i facit. Stort jubel i klassen.  Uppgiften (3x
2
)
2 
hade också fel i facit. Stort jubel i klassen 

igen då alla utom en person hade rätt.  
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Byte av uppgift. Nu enskild genomgång med formler.    

   A=bh/2 

 

Fråga enskilt: 

Kostnaden för mobilsamtal fås ur formeln: y=0,79 + 0,29x.  

Vad kostar det att ringa ett 5 min samtal? En del samarbete men bra fokus. 1 elev har inte 

svarat, lite rop i klassrummet ”visa vem”. Läraren gör inte det.  

Fråga 2: Hur länge pratar Lisa om kostnaden är 1,66 kr? 

Efter 1,5 min tog läraren fram högerfältet på tavlan där man kan se hur många av eleverna 

som har lämnat sitt svar (26/32) 

Gissningstävling 

A 1 2 3 50 

B 5 10 15 ?? 

Fälten var mörklagda och öppnades när läraren tryckte på fältet. Eleverna fick gissa talet. När 

läraren kom fram till frågetecknet, fick eleverna tänka efter och svara i sina dosor, vilket tal 

de tror gömmer sig bakom frågetecknet. Efter 1 minut hade 25/32 svarat. 90% svarade rätt. 

Mycket diskussioner tillsammans mellan elever. Läraren uppmanade att eleverna ska skriva 

en formel för hur de kan beräkna b om du vet a. Genomgång på tavlan. Två elever hade varsitt 

förslag.  

A 1 2 3 50 

B 5 7 9 ?? 

När läraren hade kommit fram till ?? och startade testet på dosorna, började många elever 

räkna på fingrarna. Diskuterade. Några använde miniräknaren för att hitta sambandet. Läraren 

uppmanade eleverna att ”hitta en formel”. Efter 2,5 min (6/32) som svarat. Efter 3,5 min 

stoppade läraren frågan. Eleverna hade tre olika förslag på formler. Läraren visade även på en 

metod för hur man kan ta fram en ekvation.  

Rast.  

Genomgång av mönster. Utan mentometerknapparna. 
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BILAGA 4 

Observation 2- Gymnasieskola 

19/10 2011 

Först ska eleverna titta på en uppgift i boken medan läraren kopplar upp datorn med dosorna. 

Han har skrivit ngt på sin blogg som eleverna också får titta på.  

Eleverna småpratar en del. Mkt mer flams idag än förra veckans lektion. Många jobbar också 

i boken. Läraren går runt och hjälper tlil. Läraren ritar en uppgift på tavlan. ”Hur stor andel av 

kubens volym upptas av konen?” Konens volym: V=(pi*r
2
*h)/3  

Det ska vara en kon istället för en cylinder. Sidan på kuben är s.  

En killes mobil ringer. Han svarar och går ut. Klassen tittar på varandra,  

”han svarade fastän vi hade lektion”. Läraren sa att eleven säkert hade sin 

anledning. Eleven kom tillbaka märkbart irriterad. Plockade ihop sina  

saker och gick ut. Läraren gick ut med honom och pratade. När läraren gick ut gick en elev fram till  

tavlan och skulle dra i en rullningslist så man såg uppgiften bättre. Läraren kommer in och 

genomgången fortsätter. Svåra saker men några har koll på läget. Många ser samtidigt ut som 

frågetecken.  

Nu eget arbete. Några elever sitter utanför klassrummet. ”klassisk tyst räkning”, några hjälper 

varandra. 28 elever i klassrummet. Lite småaktivitet men mestadels skolarbete. Eleverna arbetar med 

variabler vilket är svårt, det märks på deras frågor till varandra. Läraren är inte sysslolös, går runt och 

hjälper till. När läraren har hjälpt två flickor med en uppgift och kommer nästa elev som också 

undrade över samma uppgift, bad han eleven gå och fråga den två flickorna, som försökte förklara 

uppgiften. ”förstår du” frågade flickorna eleven, vilket hon verkade göra. ”Just det, då måste ju den 

sidan vara s” sa eleven. Jag uppfattade detta som en bra lärsituation för båda parter.  

Rast.  

Mentometerknapparna delas ut. Inloggning.  

”Utmana läraren på frågesport”. Eleverna får använda sina böcker om de vill s 172. Området är 

vinklar. Nu har de kortare betänketid. Eleverna sitter 2-2 för samarbete och diskussion.  

Fråga 1: Hur stor är vinkeln? (Denna uppgift var lätt, de svarade snabbt) 

    

 

Fråga 2: Hur många vinklar har fått rätt namn? (6 olika vinklar presenteras vid namn) Eleverna tittar i 

boken och pratar med varandra.  

Fråga 3: Bilden visar en trubbig, likbent, rätvinklig, liksidig triangel? Eleverna ska välja rätt alternativ.  
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En grupp spiller ut kaffe över bänken. Det blir lite rörlig i klassrummet. En elev torkar upp kaffet, en 

annan fick lite kaffe på byxorna. Diskussioner mellan eleverna kring skillnaden mellan likbent och 

liksidig triangel. Klassen lugnar sig och kaffet är upptorkat. (min egen reflektion är att i en annan klass 

hade det blivit mkt mer ståhej kring en sådan händelse, märks att det är ett studieintensivt program) 

Fråga 4: Hur många trianglar har fått rätt namn?  

Läraren stannar upp här och frågar eleverna (han såg resultatet på tavlan, det var många som hade fel) 

Fråga 5: Hur många av påståendena stämmer?  

Eleverna diskuterar, måttar med händerna och pekar. Några vänder sig mot gruppen bakom för att få 

hjälp.  

Fråga 6: En bisektris delar en vinkel i två lika stora delar. Sant Falskt.  

Eleverna läser i boken. Pratar tyst med varandra.  

Fråga 7: Vinkelsumman i en fyrhörning? u v L1 

Fråga 8: Linjerna L1&L2 är parallella. Hur stor är vinkeln v?                        70 

 L2 

När läraren bytte fråga ropade några elever: ”Nej, inte så snabbt, vi är inte klara” 

Genomgång kring vinkelbegreppet vid tavlan.  

Fråga 10: Frågan handlar om vad som nyss gicks igenom på tavlan. Mkt diskussion mellan eleverna.  

Nu går läraren igenom hur man bevisar att vinkelsumman i en triangel är 180 grader.  

Eleverna får sedan försöka skriva ett bevis på en triangel som läraren ritat på tavlan. ”Jobba  i två 

minuter”. Elever tittar på varandra. Småpratar om problemet. Verkar vara svårt. Tiden blir längre, 

eleverna är motiverade, de flesta iaf… 

Läraren presenterar en grupps lösning på tavlan. En annan grupp presenterade sin lösning.  

Nu stoppar läraren mentometerknapparna. Ett jubel hörs spontant. (jag gissar att det är från de elever 

som har alla rätt på frågorna).  

 

Genomgång av frågorna, en fråga i taget. Eleverna är uppmärksamma på diagrammen och statistiken i 

cirkeldiagrammen. (Det ska tilläggas att det var goda resultat på frågorna)  
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BILAGA 5 

Observation nr 1, Grundskolan 

27 okt 2011 

19 elever i klassen.  

När läraren skulle sätta igång dosorna, hängde sig datorn så att han fick starta om den. Under tiden 

gick han igenom lite geometri på tavlan.  

Hur räknar man ut omkrets och area på en  

sådan figur? En del elever var med, andra 

tittade på sin mentometerdosa. Dosorna var  

inte igång. Blandad uppmärksamhet på genomgången. Läraren gick igenom sådant som skulle komma 

på det kommande testet med dosorna. Ändå var det inte fullt fokus på genomgången. Eleverna 

kommer alltså att ha ett test med dosorna, som de ska ha pluggat till. Eleverna sitter en och en.  

Nu har det gått 15 min av lektionen, innan läraren fått i ordning på systemet.  

Inloggning. Läraren ger alla elever sitt id. Två minuter per fråga.  

Fråga 1: Hur stor area har  

 4 

 5 

Eleverna frågar om de ska skriva enhet. Ingen enhet säger läraren. ”Bara talet” 

Fråga 2: Vad blir 3
3
?  

Tystnad. Glöm inte trycka enter, säger läraren efter en minut. ”Vi har gjort detta många gånger” 

Fråga 3: Vad är mest: 4
4
 eller 4x4? 

”Nu är det 20 sekunder kvar, nu är det 10 s kvar” säger läraren 

Fråga 4: Vad blir arean på denna triangel? 7 8 Höjden är 7 

”Var tysta och tänk” 

Många tillsägelser, då det blir stimmigt i  6 

klassrummet. Antagligen svår uppgift.  

Lång väntan på nästa fråga.            6 

 

 

Fråga 5: Hur lång är omkretsen på triangeln? 8 

Fokus på uppgiften  7 h=6 

 7 

Fråga 6: En kvadrat har omkretsen 20 cm. Hur stor är arean? 

En lärarvikarie går runt och klappar om några elever. Stöttar dem. Hjälper inte till men finns som ett 

stöd. Tyst tänkande i klassrummet. När det är 1 minut kvar har 6st inte svarat. ”Det är ett prov, det ska 
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vara tyst”.  

Fråga 7: Beräkna cirkelns area.  Diametern=2 

”Ska vi räkna med pi som 3? Nej  

svarar läraren. Lite kommentarer kring detta. ”Vid huvudräkning gör vi alltid det”, säger en elev. ”Ni 

ska räkna med 3,14” säger läraren.  

”Vilken knapp är kommatecknet” ”Komma är nedersta högra hörnet, punkten” svarar en annan elev.  

Fråga 8: Hur lång är cirkelns omkrets? 

 Radie = 0,5 dm 

”Pi är fortfarande 3,14” säger läraren 

”Kan man skriva enheten” – ”nej” 

”Nu är det 20 sekunder kvar, nu är det 10 s kvar” säger läraren 

Fråga 9: Hur stor är figurens area? 

Frågan har olika svarsalternativ.  

”Oh my god” 

”Elev1, elev 2, sschh” 

”4 st har inte svarat” säger läraren.  

Fråga 10: Vad är 12x8? 

”seriöst” ”fett svårt” 

Vikarien klappar om en kille, som blir lugnare. 

”Nu är det 20 sekunder kvar, nu är det 10 s kvar” säger läraren 

Fråga 11: Vad blir 2
2
 * 2

3
? 

Flervalsalternativ.  

”Ssch, det är ett prov” 

”Ni som inte har läst, kan gissa eller välja vet ej”- säger läraren.  

”XX (Lärarens namn) kan du gå igenom detta sedan?” En elev säger detta. 

Fråga 12: vad blir 2
2
 + 2

3
 ? 

Flervalsalternativ.    

Slut på provet.  

Genomgång av svaren.  

Läraren tar upp fråga 1. Eleverna är tysta och tittar på tavlan. Resultatet presenteras i cirkeldiagram, 

med grönt fält för rätt svar, sedan får alla andra cirkelsektorerna andra färger. Varje sektor motsvarar 

ett elevsvar.  

Fråga 4. En elev ramlade på stolen. Skratt från de övriga.  

Fråga 6. En elev visar på tavlan hur man kan tänka på 5+5+5+5.  Diskussion i klassen och hur man 

säger ”gångra” korrekt. Multiplicera säger en annan elev.  

Fråga 7 har alla elever fel på. Det visar sig att läraren har skrivit fel svar. Det tyckte eleverna var kul. 

Många kommentarer kring det.  
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Fråga 8: Genomgången funkar ej så bra, mkt snack om annat. 25% av eleverna hade rätt på uppgiften. 

Två grabbar leker.  

Fråga 10. 13 hade rätt. Mkt snack. Läraren får kämpa för att få arbetsro i klassrummet. Eleverna 

skrattar, men snacket handlar också om uppgiften. Käbbel mellan eleverna som vill gå och äta lunch.  
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BILAGA 6 

 

Observation nr 2, Grundskolan 

28 okt 2011 

18 elever i klassen.  

 Den här gången var systemet klart när eleverna kom till lektion. Alla elever fick varsin dosa. Eleverna 

fick uppmaningen att sitta två och två. En grupp blev tre elever.  

Läraren började med att ta upp en tabell på tavlan så fick eleverna gissa på vilket tal som gömde sig 

bakom en ”rullgardin”. Bra fokus. Många elever gissade. Läraren öppnade ruta för ruta så ett mönster 

framkom.  

Y 1 2 3 10 

X 5 10 15 ?? 

När läraren kom fram till ?? fick eleverna tillsammans i grupperna resonera kring vilket tal som kunde 

gömma sig därbakom. Läraren hade på tavlan också skrivit:  

Vilken formel kan förklara sambandet mellan x och y?  

”För er som är snabba, kan ta fram papper och penna och försöka lösa sambandet”.  

En del elever började skriva medan andra frågade: ”hur då skriva samband”? Läraren visade delvis hur 

man kunde tänka: y= 

När alla hade svarat fick någon svara med handuppräckning vilket tal som gömde sig bakom ?. 7 

elever räckte upp handen. När en svarade – ”50” Tog de andra ner sina händer.  

Efter det, resonemang kring sambandet och formeln. Efter lite förslag från eleverna växte formeln 

fram: y= 5*x 

Nu fick eleverna en ny uppgift som lite grann liknade den förra tabellen: 

X 1 2 3 8 

Y 1 4 9 ?? 

 

När läraren kom fram till ?? fick eleverna tillsammans i grupperna resonera kring vilket tal som kunde 

gömma sig därbakom. Läraren hade på tavlan också skrivit:  

Vilken formel kan förklara sambandet mellan x och y?  

”För er som är snabba, kan ta fram papper och penna och försöka skriva ekvationen.  

Eleverna blev fokuserade och började prata med bänkgrannen om vilket tal som dolde sig bakom 

frågetecknen. Några blev klara snabbt och satte igång med att klura på sambandet. Det tyckte de  var 

svårt, läraren gick runt och pratade med eleverna. De som var kvar på första uppgiften satt och 

funderade. Jag upplevde att eleverna arbetade fokuserat. När alla elever hade svarat, stoppade läraren 



45 

 

frågan och de fick med handuppräckning svara på frågan, vilket tal som dolde sig. Diskussion om 

formeln.  

Efter detta, fick eleverna två och två svara på samma uppgifter som de hade test på igår. Läraren 

tänkte att eftersom det var så lågt resultat på testet, kan man se detta som en repetition samtidigt som 

det är intressant att se om eleverna har lärt sig något på gårdagens genomgång.  

Frågorna gick mycket lättare idag är igår, frågorna var exakt likadana. Efter att eleverna svarat på 

frågorna, kom resultatet fram. Det visade sig att 60% av alla elever hade alla rätt på uppgifterna. 

Läraren valde att gå igenom de uppgifter som hade gått sämst. Bland annat triangelns area. Det visade 

sig att många elever hade glömt att dividera med två. När läraren frågade hur det kom sig att resultatet 

var så mycket bättre idag, sa några att de kom ihåg var alternativen fanns igår.  

 

Avslutning av lektionen.  
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