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Elevers agerande och 
kommunikation i IKT -stödda 
aktiviteter. 
En multimodal studie av matematikundervisning i årskurs 9.  

Karin Kihlblom Landtblom 

Sammanfattning 

IKT (informations- och kommunikationsteknologi) används i allt högre omfattning inom 
undervisning. Frågan är om och hur undervisning och lärande påverkas av detta. I denna studie 
har syftet varit att studera hur användningen av IKT inverkar på elevernas agerande i några 
olika aktiviteter i matematik, vissa utförda med stöd av IKT. Aktiviteterna har studerats utifrån 
hur eleverna har agerat samt hur de har kommunicerat i dessa aktiviteter. Eleverna har fått 
tillgång till olika representationer av funktioner, vilket utgör det matematiska innehållet för 
studien. 

Elevers agerande och kommunikation har dokumenterats i tre olika aktiviteter med 
videokamera. Datamaterialet har transkriberats och analyserats genom interaktionsanalys. 
Studien är multimodal och ett teoretiskt ramverk bestående av socialsemiotik och affordance 
utgör grunden för studien.  

Resultaten visar att elever agerar på liknande sätt oavsett om de använder IKT eller inte, 
framförallt försöker de hitta vägar för att kontrollera sina svar. Tillgängliga representationer 
påverkar elevernas agerande. Resultaten visar även att eleverna använder olika semiotiska 
resurser i sin kommunikation samt att de tillgängliga representationerna påverkar valet av 
semiotisk resurs. Det är sällan som en talad mening ger hela budskapet, meningsutbyten sker i 
regel genom en interaktion mellan olika resurser. Videofilmning har varit en användbar metod 
för att dokumentera olika semiotiska resurser.  

Nyckelord 

Affordance, funktioner, IKT, interaktionsanalys, matematikundervisning, meningserbjudande, 
multimodalitet, representationer, semiotisk resurs, socialsemiotik
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1 Inledning 

Att använda IKT (Informations- och Kommunikations Teknologi) i undervisningen skapar 
förändringar för ämnet, läraren och eleverna. Detta beskrivs i kapitel 1 och utgör en bakgrund 
till denna studie, därefter följer studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
definitioner av centrala begrepp som används i uppsatsen.  

1.1 Undervisning med IKT 

1.1.1 En sida eller en bildskärm 

Ett teoretiskt perspektiv vanligt för studier som berör undervisning med IKT är design för 
lärande (Kjällander, 2011; Selander, 2007; Selander, 2008; Sutherland, 2007). Inom design för 
lärande används metaforen arkitekt med vilken avses att läraren skapar ”en arkitektur med 
strukturell tydlighet, informationstillgänglighet och relevans som möjliggör användarstyrning, 
precision och relevans i olika lärsituationer” (Selander, 2007, s.170). Läraren designar sociala 
kontexter vilka iscensätts genom bl. a. teknologi, teknologi vilken utifrån sociala kontexter 
designats av ingenjörer och arkitekter. På samma sätt som att ingenjörer och arkitekter inte alltid 
tar hänsyn till den sociala kontexten kan även läraren undvika att ta hänsyn till teknologin 
(Sutherland, 2007). Detta gör att vi får olika situationer för lärande beroende på om vi väljer 
undervisning utifrån en sida i en lärobok eller en datorskärm (Jewitt, 2006). I en bok erbjuds 
tryckt text och bilder vilka har ett permanent utseende medan en webbsida kan erbjuda annan 
funktionalitet, då läsaren kan orientera sig mellan bilder, texter ljud interaktivitet osv. ” As 
words fly onto the computer screen, revolve, and dissolve, image, sound, and movement enter 
school classrooms in ‘‘new’’ and significant ways, ways that reconfigure the relationship of 
image and word” (Jewitt, 2005, s.315). Med stöd av visualiserande aktiviteter på en webbsida 
får eleven nya möjligheter att arbeta med abstrakta begrepp (Calder, 2011; Sutherland, 2007). ” 
Print- and screen-based technologies make available different modes and semiotic resources in 
ways that shape processes of making meaning” (Jewitt, 2005, s.315). Den interaktion som 
erbjuds mellan sidan i en lärobok eller en webbsida och användaren beror av vilken 
funktionalitet och meningspotential som erbjuds (Jewitt, 2006). Viss interaktivitet är endast 
möjlig att förmedla via en webbsida (Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005).   

I den här studien är undervisningen planerad utifrån elevernas lärobok, Matematik Direkt för åk 
9 (Carlsson, Hake & Öberg, 2003) samt olika webbsidor, både interaktiva sidor och filmer. 
Gränssnittet på de webbsidor som används är designade för att erbjuda användarna olika 
möjligheter till handling. Meningserbjudanden (affordances) kan uppfattas olika av olika elever 
vilket gör att möjligheterna till interaktion med länken kan variera (Sutherland, 2007). Ett 
meningserbjudande är det som eleven agerar utifrån och beskrivs utförligare i kapitel 3. 

Eleverna ska inte bara interagera med länken, de ska också interagera med varandra i 
aktiviteterna. Genom att använda ett verktyg i en social interaktion kan eleven få hjälp att bygga 
upp tankestrategier (Calder, 2011). Beroende på verktyg erbjuds användaren olika 
meningserbjudanden vilka är av vikt vid kommunikationen: ”Moreover, the technology can 
support the communicational and interpersonal interactions between students and between 
students and the teacher according to affordance” (Arzarello & Robutti, 2010, s. 715). 
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I den här studien studeras elevernas interaktion utifrån vilka meningserbjudanden eleverna 
uppfattar i de verktyg som används i några olika aktiviteter. Även elevernas kommunikation 
studeras.  Med utgångspunkt från aktivitetens olika representationer av funktionsbegreppet 
studeras vilka semiotiska resurser eleverna använder i sin kommunikation. Semiotiska resurser 
är betydelsebärande enheter, observerbara handlingar och objekt som används vid 
meningsskapande (van Leeuwen, 2005). Semiotiska resurser beskrivs mer utförligt i kapitel 3. 

1.1.2 Undervisningssituationen 

Att använda IKT i undervisningen kommer att innebära förändringar för eleverna som deltar i 
studien. Tidigare har de huvudsakligen haft traditionell undervisning vilket kan beskrivas 
utifrån den didaktiska triangeln (Brousseau, 1997) och innebär att det försiggår en dialog mellan 
läraren, eleven och det matematiska innehållet. Att använda IKT medför att lärandeaktiviteterna 
förändras. ”Lärandeaktiviteter där digitala verktyg används leder till nya möjligheter och andra 
problem, förändrade pedagogiska situationer, nya relationer mellan elever och innehållet de 
skall utveckla kunskap om samt nya didaktiska situationer för lärare” (Lantz-Andersson, 2009, 
s.124). 

Att använda IKT innebär även att nya former av kommunikation uppstår (Beatty & Geiger, 
2010). Olika forskare lyfter fram att den förändrade lärandeaktiviteten som följer av 
användandet av IKT gör att den didaktiska triangeln behöver transformeras (Olive et al., 2010). 
Olive med kollegor (2010) beskriver undervisning med IKT utifrån en tetraedrisk form, se bild 
1.   

  
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Undervisning enligt en tetraedrisk modell enligt Olive et al. (2010, s.169) 

Även Gadanidis och Geiger (2010) argumenterar för att den triadiska dialogen utmanas av en ny 
undervisningsstil. I bild 2 framgår av pilarna hur de anser att det nya samspelet mellan lärare, 
elev, kunskap och datorn går till. 

 
Bild 2: Samspelet i undervisningen förändras från triadisk dialog till nya former av samspel i och 

med införandet av IKT enligt Gadanidis och Geiger (2010, s.97). 



 

 4

De i bilderna beskrivna modellerna av undervisning innebär dock inte någon revolution, det 
handlar snarare om en evolution av undervisningstekniker då IKT införs som en del av 
undervisningen (Drijvers, Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010). Modellerna visar att 
lärobokens roll utmanas av datorns närvaro. Lärobokens roll kan därför komma att förändras, 
vilket i sin tur kan påverka lärarens kontroll över vilken kunskap som kommuniceras i 
klassrummet (Erixon, 2010). Detta gör lärarens roll viktig som den som håller ihop 
undervisningen och för fram den kunskap som är av vikt (Godwin & Sutherland, 2004). IKT ger 
som beskrivits tidigare nya möjligheter till meningserbjudanden. Dessa kan leda till nya 
möjligheter till lärande (Hoyles, Lagrange & Noss, 2006; Lantz-Andersson, 2009), även sådana 
som vi ännu inte kan förutse (Sacristán et al., 2010). Denna utveckling påverkar ämnenas 
klassifikation och inramning (Erixon, 2010; Sutherland, 2007). Som lärare behöver man 
ifrågasätta gårdagens och framtidens behov av kunskap. Lingefjärd och Holmquist (2001) 
uttrycker det på följande sätt: ”Behöver man verkligen kunna allt som var nödvändigt att lära sig 
innan det fanns miniräknare och datorprogram? Vad kan man lära sig istället? Vad kan man lära 
sig utöver?”(s.298) 

I de aktiviteter som är dokumenterade i denna studie är fokus på hur eleverna använder olika 
verktyg och olika representationer i sitt lärande. Aktiviteterna kan beskrivas enligt följande bild. 
Bilden visar att eleverna interagerar med varandra i förhållande till datorn och till texten.     

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Bilden visar olika möjligheter till interaktion i studiens aktiviteter.  

1.1.3 Lärarens roll 

Lärarens förhållningssätt till IKT inverkar på utformningen av undervisningen (Drijvers, 
Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010).  Ibland innebär införandet av IKT att ”gamla” 
rutiner ska koordineras med nya, ibland innebär det att aktiviteter behöver omarbetas helt 
(Drijvers, Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010; Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005). 
Utifrån sina egna vanor och sin syn på ämnet gör läraren olika val och i dessa val kan läraren 
vara svår att påverka (Drijvers, Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010; Pierce & Stacey, 
2008).  

För att utforma undervisning med IKT behöver läraren ha kunskap om vilken teknologi som kan 
vara lämplig för att skapa möjligheter till det lärande som avses. Att utforma lämplig 
undervisning jämför Sutherland (2007) med hur en ingenjör arbetar. Sutherland uttrycker 
lärarens roll på följande sätt:”Another key aspect of didactical engineering is the idea that the 
responsibility for solving the mathematical problems will be devolved to students, managed by 
the teacher” (Sutherland, 2007, s.77).    

Användning av IKT i undervisningen medför dock inte per automatik att ett meningsfullt 
lärande kommer att ske (Lantz-Andersson, 2009; Reed, Drijvers & Kirschner, 2009). Som redan 

Elever 

   Dator 

Text  
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nämnts är läraren en kritisk faktor i processen att integrera IKT i undervisningen (Drijvers, 
Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010; Hallerström & Tallvid, 2009; Lantz-Andersson, 
2009). Läraren måste planera så att tekniken förenas med matematiken med målet att ett 
matematiskt språk byggs upp (Reed, Drijvers & Kirschner, 2009).  

Det finns många skäl till varför lärare inte använder IKT i undervisningen. Det kan vara att 
läroplanen inte är tillräckligt vägledande, att IKT inte är en naturlig del vid prov och bedömning 
samt en känsla att använda IKT vid matematiklärande är pålagt ovanpå övriga göranden 
(Sutherland, 2011). Andra skäl för att läraren inte använder IKT kan vara att de känner att de 
inte behärskar användandet av IKT, oro att eleverna kan mer, ingen tillgång till IKT samt lite tid 
till förberedelser (Sutherland, 2011). För att försöka ändra på lärarnas inställning är det viktigt 
att hjälpa lärare att inse fördelarna med IKT genom att sprida kunskap om de nya möjligheter 
användandet av IKT medför (Drijvers, Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010).   

Denna studie har genomförts på en skola där eleverna har en egen dator. Läraren som undervisar 
i klasserna är inte främmande för att använda IKT även om undervisningen tidigare varit mer 
traditionell. I denna studie har IKT använts i större omfattning än tidigare vilket gör både 
undervisningstraditionen och lärarens roll har påverkats (Erixon, 2010, Sutherland, 2007).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Som framgår av kapitel 1 påverkas undervisning på flera olika plan då IKT integreras. I den här 
studien sätts elevernas agerande i IKT-stödda aktiviteter i fokus. Undervisningen handlar om 
funktioner, och de aktiviteter som kommer att dokumenteras är interaktiva och uppmuntrar till 
kommunikation mellan eleverna. I de olika aktiviteterna kommer eleverna att möta olika 
representationer av funktionsbegreppet.  

Syftet med denna studie är att studera hur användningen av IKT inverkar på elevernas agerande 
i några av de i undervisningen planerade aktiviteterna. Genom att studera vilka 
meningserbjudanden eleverna engagerar sig i samt hur eleverna använder semiotiska resurser i 
sitt meningsskapande avser studien att besvara följande frågor. 

1. Utifrån vilka syften engagerar sig eleverna i de matematiska aktiviteternas 
meningserbjudanden? 

2. Hur bidrar de semiotiska resurserna i elevernas meningsutbyten när de arbetar med de 
matematiska aktiviteterna?   

1.3 Definitioner 
För att öka läsbarheten och förståelsen definieras här centrala begrepp med koppling till 
studiens teorival.  

Affordance (meningserbjudande): Potentiell användbarhet hos ett objekt (Gibson, 1979). 

HCI: Human Computer Interaction 

IKT: Informations och Kommunikations Teknologi 

Meningsskapande: ”en kreativ handling där man omskapar (eng. re-design) redan befintliga 
representationer” (Selander & Kress, 2011, s.33).  
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Meningsutbyte (kopplat till ett socialsemiotiskt perspektiv): Språk byggs upp genom 
meningsutbyten av olika slag (Morgan, 2006) och sker med hjälp av semiotiska resurser (van 
Leeuwen, 2005). 

Modes: Kommunikativa medier (Jewitt, 2006). Modes kan på svenska översättas till medium, 
kanaler för kommunikation eller teckenvärldar (Selander & Kress, 2011). 

Multimodal : Innebär att alla modes, kommunikativa medier, tas hänsyn till som en del av 
meningsskapandet (Jewitt, 2006). 

Representation: I den här texten avser representation dels hur ett begrepp, i det här fallet 
funktionsbegreppet, kan representeras med multipla representationer, algebraiskt, numeriskt 
samt grafiskt (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997). Representation avser även 
teckenrepresentationer såsom symboler, ikoner och index (Kjørup, 2004). Relevant för denna 
studie är t.ex. hur k-värdet representeras av en ikon på en webbsida.   

Semiotisk resurs: Innefattar alla betydelsebärande enheter, handlingar, material och artefakter 
vi använder för att kommunicera. Semiotiska resurser innefattar dessutom det som ännu inte är 
definierat som modes (van Leeuwen, 2005).  

  



 

 7

 

 

2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning relevant för denna studie. I kapitel 2.1 beskrivs 
utvecklingen av att använda IKT (Informations och kommunikations Teknologi) i 
matematikundervisningen. I kapitel 2.2 beskrivs funktionsbegreppet både utifrån sin roll i 
undervisningen samt didaktiskt. Forskning gällande hur människan interagerar med datorn kan 
samlas inom begreppet HCI (Humans Computer Interaction). I kapitel 2.3 beskrivs några 
aspekter av detta.  

2.1 Att använda IKT i 
matematikundervisningen  

2.1.1 En historisk tillbakablick 

Matematik kom att bli ett av de första ämnena som använde datorer i klassrummet (Godwin & 
Sutherland, 2004). Detta förutspåddes redan 1976 i Nämnarens första temanummer som 
handlade om datorer (Emanuelsson & Björk, 1976). Framförallt var det programmeringsspråken 
Basic eller Pascal som ansågs vara en bra grund för lärande, men även datorns möjligheter att 
utföra beräkningar snabbt var av intresse (Emanuelsson & Björk, 1976). Programmering i Basic 
ansågs då vara ett medel för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga (Drijvers, Kieran & 
Mariotti, 2010). Att programmering skulle vara ett huvudsyfte för användningen av datorn i 
undervisningen är numera ett övergivet synsätt (Lantz-Andersson, 2009).  

Från och med slutet av 1990-talet har datorbaserad mjukvara mer och mer övergått till webb-
baserat lärande (Gadanidis & Geiger, 2010). Tillgången till world wide webb skapar nya 
möjligheter för lärande (Hoyles & Lagrange, 2010), vilket i sin tur skapar nya möjligheter att 
samla erfarenheter om lärande i matematik med hjälp av IKT (Gadanidis & Geiger, 2010). 
Många länkar på internet är interaktiva och vissa bygger på någon form av dynamisk 
programvara. Exempel på dynamiska programvaror är Geogebra eller Geogebra. Att 
programvaran är dynamisk innebär att de ska ”vara strukturerade och möjliga för användaren att 
använda i olika slags situationer” (Selander, 2007, s.165).  

Hur IKT inverkar på matematikundervisningen kan även studeras utifrån den digitala 
utvecklingen gällande hårdvara. I dagsläget finns förutom datorer till exempel I-Pads och 
Smartphones vilket gör tekniken mer tillgänglig (Hoyles & Lagrange, 2010). 

2.1.2 Forskningsöversikt 

En i dessa sammanhang tidig forskningsöversikt är Technology in Mathematics Teaching – a 
bridge between teaching and learning (Burton & Jaworski, 1995) vilken är en sammanställning 
av konferensen Technology and mathematics teaching 1993 i Birmingham. Redan då förekom 
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det didaktisk forskning inom området, och resultaten belyser att användandet av IKT i 
matematikundervisningen har stor potential för lärande (Hunter, Marshall, Monaghan & Roper, 
1995; Ruthven, 1995).  

Flera studier visar att IKT utgör en ny möjlighet att bearbeta abstrakta områden inom 
matematiken (Burton & Jaworski, 1995) Detta förutspåddes redan på 70-talet: ”Abstrakta 
begrepp kan göras konkreta om deras egenskaper kan utrönas vid experiment i dialogform med 
en dator” (Emanuelsson & Björk, 1976, s.16). Nevile (1995) lyfter fram att IKT ger eleven 
möjlighet och support att delta i matematiskt tänkande. Flera studier visar att användandet av 
CAS, Computer Algebra Systems, ger möjligheter av det slaget. Enligt Smart (1995) får 
eleverna hjälp att utveckla begreppsförståelsen mellan symbolisk/algebraisk form till 
visuell/grafisk form genom att använda CAS i en grafritande räknare. CAS ger eleven 
möjligheter att medvetet reflektera vilket i högre grad gör att egen kunskap konstrueras (Shoaf-
Grubbs, 1995; Smart, 1995). Smart (1995) visar i sina resultat att eleverna i högre grad kunde 
omsätta den visuella kunskapen till att göra generaliseringar. En senare studie om lärande och 
CAS poängterar snabbheten och tillgången till olika representationer (Pierce & Stacey, 2008). 
De påpekar hur situationen i klassrummet förändras. Läraren avlastas eftersom eleverna 
använder CAS som support i sitt eget lärande.  

Elevernas motivation att delta är också något som påverkas av teknologin (Burton & Jaworski, 
1995). Resultat visar att elever som normalt är mer passiva blev mer involverade i upptäckande- 
och förståelseprocessen i sitt lärande. (Shoaf-Grubbs, 1995; Smart, 1995). Datorns motiverande 
roll i undervisningen syns även i nutida undersökningar (Lantz-Andersson, 2009; Tallvid & 
Hallerström, 2009), och både lärare och elever uppfattar att eleverna lär sig mer samt även annat 
än det avsedda, till exempel presentationstekniker, än om datorn inte varit delaktig (Tallvid & 
Hallerström, 2009; Lantz-Andersson, 2009). Att arbeta med problemformulering och dynamisk 
programvara är ytterligare ett exempel på hur eleven kan involveras i sitt lärande (Engström, 
2006). Det är dock inte IKT i sig som är avgörande för elevernas lärande, utan det är läraren 
som leder eleven genom undervisning som är den kritiska faktorn (Burton & Jaworski, 1995; 
Lantz-Andersson, 2009).  

Den digitala utvecklingen går snabbt och med den ökar mängden forskning inom området IKT 
och lärande i matematik vilket har medfört att mängden teorier och metoder har ökat (Hoyles & 
Noss, 2003). Forskningen fokuserar bland annat frågor om vilken potential IKT har för att 
genom undervisning ge nya förutsättningar för lärande i matematik, samt vilka teoretiska ramar 
för forskning som utvecklas inom området (Hoyles & Lagrange, 2010). Detta är grunden för 
innehållet i Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain vilken är en 
dokumentation av den 17:e ICMI konferensen (The Influence of Computers and Informatics on 
Mathematics and its Teaching) som hölls i Vietnam 2005 (Hoyles & Lagrange, 2010). Flera 
forskare utgår från att IKT används i sociala situationer där kommunikation och samarbete är 
viktigt. Samarbete beskrivs till exempel utifrån att några elever samarbetar kring innehållet på 
en dataskärm, och att teknologin i dessa situationer utgör ett medel för mediering. Vad det gäller 
lärande i matematik framkommer det att användandet av IKT kan förbättra lärande och 
undervisning i matematik. Forskning visar att digitala verktyg kan skapa nya vägar till lärande 
men att det också är viktigt att variera lärandeaktiviteterna, det vill säga både övningar med 
papper och penna samt med stöd av IKT. Designen av en lärandemiljö med IKT kan medföra 
både problem och utmaningar (Hoyles & Lagrange, 2010). Valet av digitala verktyg för med sig 
hur eleverna kan agera i förhållande till webbsidan, det vill säga vilka affordances som erbjuds. 
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Författarna argumenterar för att läraren har större förutsättningar att planera lämplig 
undervisning om de har kunskap om dessa. De poängterar dock att det är svårt att förutse alla 
möjligheter till agerande som kan ske. Inom denna del av forskningen studeras hur elever 
använder verktygen samt om de bidrar till lärande i matematik.  Översikten berör också teorier 
lämpade att använda för IKT-relaterad forskning inom matematikdidaktik. Bland de teorier som 
beskrivs är det särskilt fokus på instrumentella teorier och semiotisk mediering. Man anser dock 
att det är för lite uppmärksamhet på språket i de instrumentella teorierna. 

2.2 Funktioner  
Innehållet i detta avsnitt har framförallt koppling till planeringen av undervisningen. Innehållet 
har också koppling till resultatdiskussionen.  

2.2.1 Funktioner och undervisning 

Funktioner har historiskt haft olika roll inom algebraundervisningen. Tidigt, i den traditionella 
algebraundervisningen, hade funktionerna en underordnad roll (Kieran, 2007). I mitten av 1980-
talet kom det en brytpunkt då oenighet skapades huruvida den traditionella symbolhanterande 
undervisningen var en lämplig form för skolundervisning inom algebra eller inte. Följden blev 
att en reformistisk form av undervisning utvecklades, vilken bland annat medförde att 
funktioner fick ett större utrymme i undervisningen.  

Häggström (2005) har genom att studera läromedel och definitioner sammanställt den variation 
som finns för hur begreppet funktion används och uppfattas. I denna sammanställning ser man 
att utvecklingen av läromedel följt den historiska utvecklingen. Beroende på målgrupp använder 
läromedlen olika termer som samband, avbildning, regel, relation och entydig tillordning för att 
beskriva innebörden i funktionsbegreppet (Häggström, 2005). Många läromedel utgår från 
välbekanta situationer för att beskriva funktioner, det är också vanligt att använda olika 
representationsformer. Vanligt är att beräkningen av en beroende variabel likställs med själva 
funktionen, något som i vissa fall beskrivs som en funktionsmaskin.  

Innebörd för algebra skapas på olika sätt beroende på vilken ansats som valts för 
undervisningen (Kieran, 2007). Med en traditionell syn handlar det om att lära sig de 
semantiska aspekterna av algebran och därur utveckla förståelse. Utifrån ett reformistiskt synsätt 
kan modelleringssituationer skapas där fysiska artefakter eller tekniska hjälpmedel används. 
Även detta stämmer överens med Häggströms (2005) beskrivning av hur funktionsbegreppet 
framställs i läromedel. Häggström (2005) beskriver tre perspektiv varav två innebär att intuitiva 
idéer eller fysikaliska samband leder fram till abstrakta matematiska begrepp. Det tredje 
perspektivet benämns ”Från dynamisk procedur till statiska strukturer” (Häggström, s. 89, 2005) 
och innebär att proceduren successivt utvecklas till en statisk struktur för att slutligen betraktas 
som ett eget objekt. Den meningsskapande processen kan ske genom att IKT kombineras med 
olika externa medier, t.ex. en lingvistisk aktivitet, gester eller metaforer. Processen är nödvändig 
för att objektet ska kunna bli en grund för fortsatt utveckling. Ett exempel på objektifiering är 
när en funktion betraktas som ett eget objekt som den obekanta i en differentialekvation. 

2.2.2 Begreppsbyggnad 

Många studier visar att funktionsbegreppet är ett komplext begrepp (Bakar & Tall, 1992; 
Hansson, 2006; Pettersson 2008; Tall, McGowen & DeMarios, 2000). Bakar och Tall (1992) 
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undersöker elevers uppfattning av funktionsbegreppet och deras resultat visar att elevernas 
begreppsförståelse kan relateras till processer, antingen med input och output eller så beskrivs 
en funktion utifrån att plotta en kurva.  

Pettersson (2008) visar i sin avhandling att begreppsuppfattningar är kontextberoende: ”Det 
betyder att det är av största vikt att ta hänsyn till kontextuella faktorer då begreppsuppfattning 
studeras” (Pettersson, 2008, s.70). Petterssons resultat visar att studenter till stor del beskriver 
funktionsbegreppet som en procedur utifrån själva operationen, vilket Pettersson tolkar som att 
studenterna har tolkat begreppet i en algoritmisk kontext. Enligt Pettersson (2008) kan studenten 
utveckla procedurell kunskap till konceptuell kunskap. För begreppsbyggnaden är det viktigt att 
eleverna uppfattar begreppet både som process och som objekt (Pettersson, 2008). Även 
Hansson (2006) beskriver hur begreppsuppbyggnad är en process där den lärande samlar på sig 
kunskap om de relationer funktionsbegreppet har till andra matematiska begrepp för att slutligen 
kunna använda begreppet i olika kontexter.  

Elever bär på prototyper av kunnande vilka är begränsade och kan skapa konflikter när eleverna 
försöker konstruera ett mer abstrakt funktionsbegrepp (Bakar & Tall, 1992). Prototyperna, som 
byggs upp genom att eleverna deltar i matematiska aktiviteter sätter nivån på elevens förståelse 
av begreppet. Genom att utveckla prototyper för tänkande med hjälp av datorprogram skulle 
eleven skulle få möjlighet att själv vara i processen (Bakar & Tall, 1992). Ett exempel är 
funktionsmaskinen. Tall, McGowen och DeMarios (2000) definierar funktionsmaskinen som en 
”cognitive root”, vilket innebär att den ger nybörjarelever en meningsfull kärna av 
utvecklingsbar kunskap vilken kan bidra till att skapa mening även i senare utveckling av 
begreppet. Författarna anser att ”maskinen” fungerar så att elever kan lösa uppgifter relaterade 
till maskinen, men den för inte automatiskt med sig förståelse för andra funktionsresonemang.  

2.3 HCI – Humans Computer Interaction 
Som tidigare nämnts ger textsidor och webbsidor olika möjligheter för lärande (Jewitt, 2006) 
beroende på vilken interaktion som uppstår mellan människa och dator, något som studeras 
inom HCI. Webbsidan kan rymma andra representationer och meningserbjudanden än vad en 
tryckt textsida kan erbjuda. Kapitel 2.3 återger forskning inom området relevant för denna 
studie.  

2.3.1 Design av gränssnitt  

Affordancebegreppet har fått en stor roll inom design av grafiska gränssnitt (Norman, 2004). 
Enligt Gibson är meningserbjudande likställigt med de handlingar som är möjliga mellan ett 
verktyg och en användare (Gibson, 1979), till exempel hur gränssnittets design inverkar på 
användarens möjligheter att agera (Norman, 2004). Detta studeras inom HCI (Humans 
Computer Interaction), där begreppet används ur olika aspekter för att förklara människans 
förhållande till IKT (O´Neill, 2008). ”The concept of affordance crossed from HCI into the 
application of ICT in education and became increasingly used in connection with the 
opportunities for action which various technologies provided” (Hammond, 2009, s. 378). Den 
som introducerade begreppet inom HCI var Norman i sin bok Design to everyday thing (1990). 
Begreppet används även i studier om IKT och undervisning (Bower, 20008; Brown, 2005a; 
2005b; Engström, 2008; Hammond, 2009; Kissane & Kemp, 2008) om IKT och spel 
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(Linderoth, 2009) samt om IKT kopplat till interaktion och samarbete (Gaver, 1996; Hartsson, 
2003; Kirschner, Strijbos, Kreijns & Beers, 2004).  

Forskning gällande meningserbjudanden och IKT tar olika riktningar (Hammond, 2009). Dels 
studeras hur en användarvänlig miljö skapas utifrån ett designperspektiv, dels studeras hur en 
redan designad miljö tas i bruk. Utifrån detta perspektiv kan man studera om webbsidor är 
anpassade efter elevernas behov då de används i undervisningssyfte (Engström, 2008).   

I en digital miljö finns olika meningserbjudanden, vilket inbjuder eleven att göra aktiva val i sitt 
lärande (Calder, 2011; Kress, 2010; Maier & Fadel, 2009). Möjligheterna till lärande begränsas 
av elevens förståelse och kunskap om hur tekniken ska användas (Calder, 2011; Kennewell, 
Tanner, Jones & Beauchamp, 2007; Sacristán et al., 2010), till exempel genom att eleven inte 
uppfattar de möjliga meningserbjudandena (Engström, 2008). Men det kan också inträffa att 
eleven uppfattar meningserbjudanden som från början inte var avsedda i designen (Lanz-
Andersson, 2010). Även elevens autonomi är avgörande för elevens förmåga att utforska de 
meningserbjudanden IKT kan erbjuda (Kennewell, Tanner, Jones & Beauchamp, 2007). Genom 
att studera vilka meningserbjudanden eleven använder och till vad eleven använder dessa kan 
man studera hur och med vilka teckenrepresentationer eleven har förstått ett visst innehåll 
(Kjällander, 2011). 

Artefaktens design påverkar den interaktion som uppstår mellan användare och artefakt (Maier 
& Fadel, 2009), något som gäller såväl design av stolar som design av ett datorprogram. Utifrån 
designerns perspektiv är det viktigt att en användare ska förstå hur den kan agera i en miljö. 
Detta synsätt har lett till formalisering av vissa miljöer. Ett exempel på detta är en liknande 
design i olika CAS (Maier & Fadel, 2009).   

Att använda IKT i undervisningen om funktioner medför att eleven får tillgång till andra 
meningserbjudanden än vad läroboken kan ge (Brown, 2004; Calder, 2011; Jewitt, 2006). 
Eleverna får genom IKT möjlighet att experimentera med grafer på ett dynamiskt sätt (Brown, 
2004; Calder, 2011; Falcade, Labordie & Mariotti, 2007). Detta skapar tillgången till delvis 
överlappande sätt att skapa mening, vilket enligt Lantz-Andersson (2009) kan ses som ett 
meningserbjudande.     

Falcade, Labordie och Mariotti (2007) använder Cabri i sin studie och Brown (2004) använder 
en grafritande räknare, men oavsett artefakt beskriver de hur eleverna genom teknikens 
interaktiva meningserbjudande ges möjlighet att skapa en känsla för hur de olika parametrarna i 
räta linjens ekvation påverkar linjens utseende. Genom att i Cabri röra på glidaren, en glidare 
kan jämställas med ett skjutreglage, ändras en parameter och eleven kan direkt avläsa effekten. 
Flera studier visar att den visuella effekten som kan skapas i olika former av IKT underlättar 
elevers förståelse för grafer (Calder, 2011).  

Inom HCI-studier förekommer olika tolkningar av affordancebegreppet. Enligt Mc Grenere och 
Ho (2000) beskriver ovanstående exempel hur olika meningserbjudanden är kopplade till 
varandra (McGrenere & Ho, 2000), det första erbjudandet är att skjuta på glidaren vilket i sin tur 
ger ett erbjudande att studera hur den visuella bilden av linjen förändras. Norman (2004) anser 
att denna typ av handling är en symbolisk konversation ”one that works only if it follows a 
convention understood by the user” (Norman, 2004). Att till exempel med musens hjälp scrolla 
ner innehållet på en sida är inte ett meningserbjudande enligt Norman, det är en konvention som 
är inlärd och bygger på en gemensam kultur. Likaså är det en konvention att klicka på en ikon 
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eller skjuta på en glidare. Detta är enligt Hernwall (2001) ett konventionaliserande 
meningserbjudande.  

 

Bild 4: Ikon för fet text från Word samt en glidare 

På samma sätt som olika verktyg, tång, pincett mm, kan erbjuda olika möjligheter att greppa 
något erbjuder även datorn olika verktyg. IKT erbjuder möjligheter både vad det gäller hårdvara 
och mjukvara (Kress, 2010). Oavsett om det är en mus eller ett tangentbord eller ikoner på 
skärmen så ger de möjlighet till handling (Gaver, 1991; McGrenere & Ho, 2000). Med musen 
kan man skapa representationer på skärmen genom att till exempel klicka, dra eller flytta objekt, 
för att sedan med en ny musrörelse förändra bilden (Björkvall & Karlsson, 2011). En röd 
understrykning av ett ord erbjuder möjlighet att göra språkliga korrigeringar (Kjällander, 2011). 
Hur jag hanterar en digitalkamera beror på hur jag agerar i förhållande till de 
meningserbjudanden den ger (Engström, 2008).  

Olika studier om meningserbjudanden kopplat till undervisning beskriver i sina resultat vad de 
uppfattar som meningserbjudanden. Brown (2005a, 2005b) och Kissane och Kemp (2008) 
beskriver utifrån elevernas agerande vilka meningserbjudanden eleverna uppfattar hos en 
grafritande räknare samt vad de använder dessa till. Enligt Kissane och Kemp (2008) är 
meningserbjudandet möjligheten att bygga begreppsförståelse för funktioner genom att enkelt 
kunna variera tabeller och grafer.  

Linderoth (2009) studerar hur spel kan leda till lärande. Han har kategoriserat de 
meningserbjudanden som används i speldesign i två sorter. Dels de meningserbjudanden som 
erhålls genom verktyg dels de resurser som erhålls genom att spelaren lär sig hur den ska agera. 
Engström (2008) beskriver elevers möjligheter att agera utifrån deras förmåga att kopiera och 
spara texter. Beroende på sin kunskap agerar eleverna på olika sätt. Vissa elever skriver om 
texter istället för copy and paste, vilket leder till ett annat agerande än för de som markerar, 
kopierar och klistrar in text. Likaså styr elevernas kunskap deras handlande gällande hur och var 
de anser att text ska sparas. Beroende på hur eleverna anpassar sig till miljön lär de sig att 
utnyttja nya meningserbjudanden (Linderoth, 2009).  Resonemanget visar hur eleverna genom 
att använda verktyg skapar sätt att interagera i miljön, handlingar som inte skulle kunna utföras 
utan verktygen (Gibson, 1979). Alla verktyg finns inte vilket gör att vi också kan ändra i miljön 
genom att utveckla verktyg som kan ge oss nya sätt att interagera med miljön (Linderoth, 2009).  

2.3.2 Multimodala representationer 

IKT medför tillgång på representationer av matematiska begrepp vilka inte finns tillgängliga i 
tryckt text. Inom HCI studeras hur de multimodala representationsformerna inverkar på 
elevernas lärande. Jewitt (2009) uttrycker det på följande sätt:”The multimodal facilities of 
digital technologies enable image, sound and movement to enter the communicational landscape 
in new significant ways. The facilities and features of multimodal configuration can impact on 
design and text production and interpretive practices” (Jewitt, 2009, s. 18). 

Funktionsbegreppet är ett mångsidigt begrepp och omfattar såväl algebraiska, numeriska som 
grafiska representationer, vilket medför att eleverna kan träna funktionsbegreppet med multipla 
representationer (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997). IKT erbjuder representationer som 
förekommer i en traditionell miljö men med nya möjligheter (Drijvers, Kieran & Mariotti, 
2010). Dessa möjligheter gör att matematik kan angripas på ett nytt sätt som ger eleven nya 
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möjligheter att närma sig abstrakta objekt (Arzarello & Robutti, 2010). Ett exempel är hur man 
med hjälp av interaktiviteten i en programvara kan representera hur variablerna samvarierar i en 
funktion (Moreno-Armella, Hegedus & Kaput, 2008). Möjligheten att växla mellan olika 
representationsformer kan hjälpa studenten att producera egna representationer av det som sker i 
den teknologiska representationen (Garrett, 2010; Pierce & Stacey, 2008; Ruthven & Hennessy, 
2002), vilket också kan hjälpa eleven att förstå grafiska representationer (Brown, 2004; Calder, 
2011). Detta ökar också elevens möjlighet att skapa mer avancerade mentala bilder av 
matematiska begrepp (Drijvers, Doorman, Boon, Reed & Gravemeijer, 2010; Falcade, Labordie 
& Mariotti, 2007; Garrett, 2010; Sacristán et al., 2010), vilket även kan medföra att elevens 
förståelse för användningen av matematiska procedurer ökar (Moreno-Armella, Hegedus & 
Kaput, 2008). Matematiken kan upplevas med hjälp av tekniken och tekniken kan ge snabbare 
återkoppling till studenten utan att vara beroende av aritmetisk manipulation (Falcade, Labordie 
& Mariotti, 2007; Garrett, 2010). Tekniska modeller som ”gör” arbetet eller bara producerar ett 
sätt att tänka är inte produktiva för studenten. ”The goal is to have students use manipulatives 
and technological tools to think with rather than as answer machines” (Garrett, 2010, s.11).  Det 
är elevens kunskap som avgör hur teknologin används och därmed formar teknologin (Sacristán 
et al., 2010). 

 

2.3.3 Meningsskapande 

Representationer kan vara av olika slag. Utifrån Peirce semiotiska perspektiv benämns dessa 
representationer som tecken, vilka delas in i symboler, ikoner eller index (Kjørup, 2004). När en 
person ser en symbol så tolkas symbolen utifrån personens uppfattning. Därför är det viktigt att 
symboler utformas på ett medvetet sätt så avsedd information lagras, förmedlas och 
transporteras via symbolen. Representationer för att symbolisera matematisk innebörd 
uppkommer på samma sätt.  

One has only to look at the history of the development of mathematics, to see that the 

development of semiotic representations was an essential condition for the development of 

mathematical thought. For a start, there is the fact that the possibility of treatment, for 

example calculation, depends on the representation system (Duval (2006) citerad i Moreno-

Amrmella, Hegedus & Kaput, 2008, s.102).   

Symbolisering och generalisering är centrala moment i matematiska resonemang, och det är 
med hjälp av symboler ett vidare resonemang kan föras. Detta leder i sin tur till att ytterligare 
symboler utvecklas.  ”Symbolization is in service of generalization – both within individuals 
and historically” (Moreno-Armella, Hegedus & Kaput, 2008, s.101). Användningen av IKT i 
undervisningen har lett till att nya symboler för matematiska objekt utvecklats. Ett exempel är 
hur en glidare kan användas för att representera innebörden av k- respektive m-värdet (Falcade, 
Labordie & Mariotti, 2007). Detta har visat sig stödja elevens möjligheter att interagera och 
kommunicera i sitt arbete att skapa matematisk innebörd (Arzarello & Robutti, 2010).  Att 
använda IKT i undervisningen ger eleverna möjlighet att involveras i utvecklingen av 
undervisningen: ”To be actively involved in the evolution of new reference field” (Moreno-
Armella, Hegedus  & Kaput, 2008, s.104).  

Socialsemiotik utgår till stor del från Halliday´s semiotiska teori (Kress & van Leeuwen, 2001; 
Hodge & Kress, 1988). Enligt Halliday är det genom semiotiska processer som mening skapas 
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(Wells, 2007). Det individuella tänkande medieras genom de tecken som är delaktiga i dialogen. 
Genom att återkonstruera kunskap i gemensamma aktiviteter, medierade genom olika artefakter, 
skapas lärande (Wells, 2007). Meningsskapande är ” en kreativ handling där man omskapar 
(eng. re-design) redan befintliga representationer” (Selander & Kress, 2011, s.33). Enligt dem 
kan man se meningsskapande som en aktivitet, och lärande ”som skillnaden mellan 
meningsskapande representationer vid olika tidpunkter” (2011, s.33).  

Both Vygotsky, a psychologist, and Halliday, a social linguist, argue for the central role of 

language in human development. Language is the principal mode of meaning making; it 

mediates both communication through which thinking with others is made possible and also 

the inner speech through which individual thinking is brought under conscious control (Wells, 

2007, s. 244).   

Ickeverbal kommunikation, som dans eller konst, kan tolkas och kommuniceras utifrån sina 
semiotiska artefakter (Wells, 2007). På samma sätt finns det verktyg i mjukvaror som bjuder in 
till en interaktion med den lärande, dvs. kan fungera som medel för att representera mening. 
Utifrån dessa verktyg, som även kan ha multipla representationer av mening, kan eleven tolka 
visuell information och därmed berika sin begreppsuppfattning (Yerushalmy, 2005). Att 
utforska innebörden av ett verktyg i ett icke kommunikativt media, mjukvaran, tillsammans med 
någon annan kräver språkliga resurser.  “Thus, more generally, most of our learning about the 
cultural world we inhabits through dialogue with others” (Wells, 2007, s.253). 

2.3.4 Multimodala studier 

I multimodala studier utvidgas Hallidays semiotiska teori till att mening skapas genom alla 
tillgängliga medier (Jewitt, 2006).  En multimodal ansats har utgångspunkten att lärande sker 
genom interaktion mellan synlig, utförd och språklig kommunikation, och där information 
transformeras mellan olika kommunikativa system (Jewitt, Kress, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). 

Jewitt (2006) använder ett multimodalt perspektiv för att analysera design och användning av 
representativa och kommunikativa medier (modes) som görs tillgängliga genom IKT. Jewitt 
(2006) lyfter fram att de multimodala resurserna förändrar undervisningen och bidrar till ny 
potential för lärande. Genom att använda IKT i undervisningen får eleverna tillgång till kunskap 
på fler sätt, inte bara muntligt eller skriftligt vilket ger eleven möjlighet att utvidga sin kunskap 
om begreppet (Arzarello & Robutti, 2010; Jewitt et al., 2001). Genom att använda ett 
multimodalt perspektiv uppmärksammas även lärarens roll både vad gäller tal men även gester, 
likaså kan det bli uppenbart vilka medier som är mest lämpade för en uppgift samt hur och om 
olika medier samspelar (Jewitt et al., 2006; Morgan & Alshawaikh, 2009). Detta påverkar 
lärarens möjligheter att planera lämpliga aktiviteter (Arzarello & Robutti, 2010).   

Jewitt (2005) framhåller att bilden tar över det skrivna ordet när elever arbetar med datorn samt 
att läsning på skärmen inte följer samma linjära form som läsning av tryckt text. Elevernas 
uppmärksamhet och lärande formas av de tillgängliga resurserna och interaktionen mellan dessa 
(Arzarello & Robutti, 2010). Detta gör att det blir stor skillnad mellan vad eleverna lär sig och 
vad de förväntas lära sig enligt läroplanen om datorn används i undervisningen (Jewitt, 2005). 
Enligt Jewitt (2006) behöver skolan anpassa sig till de semiotiska system eleverna använder.   
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3 Teoretiska överväganden 

I denna studie har ett ramverk av två teorier använts. Kapitlet beskriver inledningsvis hur detta 
ramverk är sammansatt, därefter beskrivs de i ramverket ingående teorierna mer utförligt. 
Kapitlet avser att definiera terminologi samt motivera valet av teoretiskt ramverk.    

3.1 Samordning av teorier 
Studien är multimodal och ett ramverk av två teorier har använts. Avsikten att använda två olika 
teorier är att dessa tillsammans kan skapa en större förståelse av empirin (Wedege, 2010). 
Teorierna är lämpliga att koordinera då de är jämförbara vad det gäller grundläggande 
förutsättningar (Wedege, 2010).   

Utgångspunkten är att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv (Hodge & Kress, 1988; Van 
Leeuwen, 2005) studera med vilka semiotiska resurser eleverna kommunicerar i en 
lärandesituation. För att studera vilka verktyg/representationer eleverna använder i sin 
kommunikation har affordance (Gibson, 1979) använts. De deltagande eleverna kommer att 
interagera med varandra och med IKT vilket innebär att de tillsammans kommer att tolka och 
manipulera de teckensystem (verktyg) som står till buds (O´Neill, 2008). För att studera detta 
behövs det teorier som tar hänsyn till sambandet mellan kropp, IKT och tolkning (O´Neill, 
2008).  

I studien kommer teorierna att koordineras vilket innebär att begrepp från de olika teorierna 
kommer att användas (Björklund Boistrup, 2010; Morgan, 2011). Socialsemiotik är enligt van 
Leeuwen (2005) inte en ren teori. Det är inte ett fristående område som fokuserar enbart på de 
semiotiska begreppen utan behöver även kopplas till den teori och praktik som råder i det 
undersökta fältet (van Leeuwen, 2005). Affordance (meningserbjudanden) är en teori som 
används i flera olika studier som en del av teoretiska ramverk. Ett exempel är Drijvers, Kieran 
och Mariotti (2010), som koordinerar affordance med instrumentell orkestrering med avsikten 
att studera vilka meningserbjudande IKT kan erbjuda i en undervisningssituation. Affordance 
behöver inte ingå i ett ramverk med andra teorier utan kan också betraktas som ett eget 
perspektiv (John & Sutherland, 2005; Pierce & Stacey, 2008).  

3.2 Socialsemiotik 

3.2.1 Meningsutbyte 

Ett socialsemiotiskt perspektiv innebär att uppmärksamma hur språket byggs upp genom 
meningsutbyten av olika slag (Morgan, 2006). Det som kännetecknar meningsutbytet är att det 
är funktionellt och sker interpersonellt det vill säga i ett socialt sammanhang. Meningsutbyten 
sker med hjälp av semiotiska resurser vilka är betydelsebärande enheter, observerbara 
handlingar och objekt (van Leeuwen, 2005). De semiotiska resurserna har genom att de använts 
tidigare en redan känd semiotisk potential men de har också en dold potential som kan komma 
fram genom användning i nya sammanhang styrda av användarens behov och intressen (van 
Leeuwen, 2005).  
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Så snart en aktivitet eller en artefakt anses utgöra en semiotisk resurs är det möjligt att avgöra 
vilken semiotisk potential den har (van Leeuwen, 2005). Utifrån den semiotiska resursens 
potential kan vissa av dess meningserbjudanden beskrivas, alla kan dock inte förutsägas. Olika 
personer upptäcker olika meningserbjudanden utifrån sina intressen och behov.      

Socialsemiotik och dess analytiska verktyg kan användas i olika frågeställningar (Morgan, 
2006). Ett exempel är att i en matematisk aktivitet studera den semiotiska potentialen hos en 
semiotisk resurs. ”… studying how that resource has been, is and can be used for purposes of 
communication, it is drawing up an inventory of past and present and maybe also future 
resources and their uses.” (van Leeuwen, 2005, s.5)  

Elever lär sig inte bara genom att titta, prata och lyssna, de lär sig också genom att manipulera 
objekt (Arzarello & Robutti, 2010). Potentialen hos en resurs omfattar både resursens innehåll 
och uttryck, resursens fysiska attribut samt vad som kan läras av den (van Leeuwen, 2005). 
Elevens lärande formas av de resurser och den interaktivitet som aktiviteten erbjuder (Morgan 
& Alshwaikh, 2009). Att använda multipla uttrycksformer beskrivs ibland som att man har en 
multimodal ansats, det vill säga att mening konstrueras utifrån fler modes än det talade språket. 
All kommunikation är multimodal och olika modes kan samverka och kombineras för att 
uttrycka samma sak, (Kress & Leeuwen, 2001). Detta ger eleven möjlighet att forma sin 
representation av ett innehåll genom multipla modes (Kress & van Leeuwen, 2001). En 
interpersonell aktivitet med stöd av IKT kan öka antalet tillgängliga modes, vilket leder till en 
ökad multimodal produktion (Arzarello & Robutti, 2010).  

I den här studien har aktiviteterna varit interaktiva och kommunikativa med avsikten att 
generera data lämplig att analysera ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Eleverna har mött olika 
representationer för att möjliggöra multimodal produktion. Eleverna har haft tillgång till 
webbsidor med olika slag av interaktivitet, papper och penna samt memorykort.  

3.2.2 Semiotiska resurser 

Användningen av tecken är enligt van Leeuwen (2005) begränsande då ett tecken ger ett intryck 
av att ha ett på förhand givet innehåll, vilket inte kan påverkas genom att det används. (Jämför 
med beskrivningen av symboler i avsnitt 2.3.3.) Istället kan man för att representera innebörd 
använda semiotiska modes (van Leeuwen, 2005). Modes kan på svenska översättas till medium, 
kanaler för kommunikation eller teckenvärldar (Selander & Kress, 2011). Även modes är 
begränsande då de följer strikta regler för representation och kommunikation (Kress & van 
Leeuwen, 2001), jämför med hur grammatiska regler är förenade med att skriva en korrekt 
mening (van Leeuwen, 2005). Begreppet semiotiska resurser har inte dessa begränsningar (van 
Leeuwen, 2005). Semiotiska resurser är inte förknippat med förutbestämda innebörder och styrs 
inte av lika starka regler vilket gör att fler aspekter av kommunikation kan räknas in. I studien 
används van Leeuwens (2005) definition av semiotisk resurs. Den innebär att en semiotisk 
resurs innefattar alla handlingar, material och artefakter vi använder för att kommunicera, 
oavsett om kommunikationen sker med rösten, med muskelkraft såsom gester eller 
ansiktsuttryck eller om det sker via teknologi såsom en penna eller en dator. Semiotiska resurser 
innefattar dessutom det som ännu inte är definierat som modes (van Leeuwen, 2005). Ett 
exempel på detta är röstkvaliteter (van Leeuwen, 2005). Rösten kan användas i olika syften, 
ibland för att härma någon, ibland för att använda rösten för att skapa vissa intryck. Semiotiska 
resurser är socialt och kulturellt designade och kan förändra sin innebörd över tid. De har en 
meningspotential som bygger på tidigare erfarenheter samt ett antal meningserbjudanden som 
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väntar på att bli upptäckta (van Leeuwen, 2005). Olika typer av aktiviteter främjar utvecklingen 
av olika semiotiska resurser och kopplingen mellan dessa (Maschietto & Bussi, 2009).  

Att använda IKT i en undersökning medför som nämnts tidigare att nya symboler för 
matematiska begrepp utvecklas. På samma sätt utvecklas också nya semiotiska resurser. Detta 
gör att jag finner det lämpligt att använda semiotiska resurser när jag analyserar min empiri 
istället för modes. I de olika aktiviteterna kommer olika artefakter att förekomma vilket kan 
komma att påverka hur eleverna kommunicerar, dvs. vilka semiotiska resurser de använder. 
Även representationer från tidigare aktiviteter kan inverka på elevernas kommunikation. Vid ett 
meningsutbyte i en meningsskapande situation interagerar och/eller kompletterar olika 
semiotiska resurser varandra (Jewitt, 2006) vilket kommer att beskrivas ytterligare i kapitel 6.     

3.2.3 Gester 

För att studera lärande måste vi titta på hur eleverna ”gör”, eftersom meningsutbyten även sker 
genom användning av gester eller interaktivitet (Jewitt, Kress, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). 
Frågan är om eleverna ”gör” på samma sätt när de använder IKT som när de använder en 
lärobok? Jewitt (2006) diskuterar om att vara litterat i förhållande till att använda IKT och 
framhåller att det är annorlunda än i förhållande till att använda endast grammatik, att läsa och 
att skriva.       

Det är viktigt att läraren låter eleven möta olika artefakter i undervisningen då dessa hjälper till 
att utveckla flera gester. Läraren kan också bidra genom att själv använda gester i sin 
kommunikation med eleverna (Francaviglia & Servidio, 2010; Maschietto & Bussi, 2009). 
Gester diskuteras i litteraturen utifrån olika aspekter, gester kan vara förknippade med ett 
verktyg, ett matematiskt begrepp eller utifrån en handling. Genom att konkret arbeta med olika 
verktyg utvecklar eleven enligt Maschietto och Bussi (2009) två olika typer av gester. En typ av 
gest är kopplad till artefaktens karaktär, den andra typen är kopplad till hur gesten används. 
Även Francaviglia och Servidio (2010) delar upp gester utifrån två olika typer där vissa gester 
är kopplade till det matematiska begreppet medan andra gester utförs för olika typer av 
handlingar. Det kan till exempel vara ikoniska gester som illustrerar det talade ordet eller att dra 
uppmärksamheten till specifika delar av innehållet genom att peka. Att peka kan även ange 
riktning eller position. 

I denna studie har tagits hänsyn till de gester som är en del av den matematiska 
kommunikationen (Francaviglia & Servidio, 2010). Tolkningarna av Maschietto och Bussi 
(2009) och Francaviglia och Servidio (2010) kommer att beaktats vid transkriberingen då detta 
eventuellt kan ge upphov till undergrupper inom den semiotiska resursen gester. 

3.3 Affordance 

3.3.1 Begreppet affordance 

Utifrån att studera stridpiloters perceptionsförmåga utvecklade Gibson Affordance-teorin 
(O´Neill, 2008). Han studerade perception utifrån objektiva fysiska egenskaper i omgivningen 
och de subjektiva upplevelser aktörer uppfattar i denna miljö. 

The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or 

furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun 
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affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refers to both the 

environment and the animal in a way that no existing term does. It implies the 

complementarity of the animal and the environment. (Gibson, 1979, s.127) 

Gibson beskriver en direkt perception som innebär att information plockas upp i våra 
perceptuella ”matriser”, utan koppling till kognition eller tänkande (O´Neill, 2008). Inga data 
processas när själva informationen plockas upp eller när meningserbjudandet används, däremot 
kan data processas efteråt för att skapa medvetna tankar eller bearbetas till kunskap.  

Att översätta det engelska substantivet affordance till svenska har vållat problem (Karlgren, 
1999). I NE (2012) översätts det till tillhandahållande eller erbjudande. Karlgren (1999) 
diskuterar olika översättningar, men beroende på användningsområde är olika översättningar 
olika lämpliga. Meningserbjudande är en vanlig översättning, men om begreppet ska användas i 
förhållande till design är det snarare funktionalitet som är av intresse. Begreppets innebörd är 
”att ett redskap genom sin design "erbjuder" oss som användare sin funktion genom att visa hur 
det skall användas, utan att vi ska behöva göra slutledningar om hur vi ska gå till 
väga”(Karlgren, 1999). 

I denna uppsats använder jag framförallt ordet meningserbjudande, men på vissa ställen när jag 
skriver om teorin använder jag också ordet affordance. Motiveringen för detta val är att i de 
texter jag mött används ordet affordance för att beteckna teorin. Det svenska ordet 
meningserbjudande används ur ett användarperspektiv. 

3.3.2 Olika tolkningar av affordancebegreppet 

Gibsons ursprungliga definition har av affordancebegreppet har tolkats på olika sätt (O´Neill, 
2008). Framförallt handlar de olika tolkningarna om perception och synlighet. 

Perception 

En vanlig tolkning som frångår Gibsons ursprungliga definition är att separera begreppet från 
perception (O´Neill, 2008). Hammond (2009) däremot argumenterar för att direkt perception är 
kopplat till användningen av IKT på så sätt att vi agerar direkt utifrån våra sinnesintryck ”what 
the user ´sees immediately` or finds the ´natural thing` to do” (Hammond, 2009, s.213). Norman 
(2004) väljer, som nämnts tidigare i kapitel 2.3.1, att beskriva detta som en konversation styrd 
av konventioner.   

Synliga meningserbjudanden 

En annan skillnad är huruvida meningserbjudandena är synliga för att kunna betraktas som just 
meningserbjudanden. Norman (2004) anser att de måste vara synliga medan Gibson´s (1979) 
ursprungliga definition innebär att de kan existera ändå, allt är upp till den som uppfattar 
meningserbjudandet. Hammond (2010) uttrycker det på följande sätt”The affordance is there, it 
has always been there, but it needs to be perceived to be relaised” (s.206). Van Leeuwen och 
Kress (2001) använder begreppet när de diskuterar lärande ur ett socialsemiotiskt perspektiv. 
Utifrån Gibsons tolkning anser de att beroende på behov, intresse och situationen kan olika 
personer uppfatta olika meningserbjudanden (van Leeuwen, 2005; Kress & van Leeuwen, 
2001), likaså att meningserbjudanden kan existera men också vara oupptäckta (van Leeuwen, 
2005). Meningserbjudande kan ses som den potentiella användbarheten av ett objekt (van 
Leeuwen, 2005, s.4) eller ”de uppfattade eller konventionella möjligheter som en individ eller 
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en grupp av individer erbjuds i den unika miljön” (Hernwall, 2001, s.187) till exempel en 
undervisningsmiljö med IKT.  

Affordance i denna studie 

Vad det gäller perception används begreppet i denna studie utifrån Normans (2004) resonemang 
om konventioner. Detta val bygger på att Normans tolkning är anpassad till studier inom HCI. 
Vad det gäller synlighet ansluter sig studien till Gibson (1979), van Leeuwen, (2005), Kress & 
van Leeuwen, (2001) och Hernwall (2001) gällande att meningserbjudanden inte behöver vara 
synliga för att existera.    

3.3.3 Analys av affordance i IKT-studier 

Olika tolkningar av affordancebegreppet medför även att analyser sker med hjälp av olika 
analysverktyg. Inom studier med koppling till IKT förekommer olika varianter av analys 
beroende på studiens utformning. Kirschner, Strijbos, Kreijns och Beers (2004) diskuterar hur 
digitala miljöer för lärande och samarbete kan studeras utifrån affordance. Enligt dem bör tre 
olika typer av meningserbjudanden ingå i en sådan design. Det ena är de meningserbjudanden 
som erbjuds genom tekniken, de övriga två är sociala meningserbjudanden samt 
meningserbjudanden kopplade till undervisning. Dessa handlar bland annat om att det är en 
tillåtande och uppmuntrande kultur vad gäller samtal samt att det finns förutsättningar för 
lärande. En annan taxonomi för meningserbjudanden kopplade till undervisning och IKT har 
utvecklats av Conole och Dyke och innefattar följande kategorier: tillgänglighet, snabba 
förändringar, mångfald, kommunikation, reflektion och multimodalitet (Hammond, 2009). 
Ytterligare ett sätt är att som Bower (2008) kategorisera affordance utifrån olika miljöer för 
lärande med IKT. Bower tar utifrån de olika miljöerna fram 11 olika typer av 
meningserbjudanden, bland annat hur bilder, ljud och film kan ge möjlighet till handling (media 
affordances) eller möjlighet att spela in eller backa tillbaka (temporal affordance).  

Brown (2005a) delar in affordance i två olika kategorier som bygger på att meningsutbyten är 
kopplade kommunicerbarhet eller användning av representationer. Utifrån dessa kategorier 
definierar hon följande syften för användning: Real-world interface-ability, exploreability, 
check-ability, display-ability samt discourse promote-ability vilka innebär förmåga att  

- koppla mellan verklighet och gränssnitt 

- utforska 

- kontrollera,  

- visa upp  

- utveckla/främja diskursen (i det fallet om funktioner).  

Mitt val i denna studie är att analysera vilka meningserbjudanden eleverna engagerar sig utifrån 
denna modell. Jag anser att utgå från Browns (2005a) kategorier, att utgå från 
kommunicerbarhet och användning av representationer, är lämpligt i förhållande till studiens 
teorival.  
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4 Metod och genomförande 

I kapitlet beskrivs metodval samt de överväganden som gjorts avseende hur data samlats in, 
transkriberats och analyserats. Även etiska frågor samt studiens validitet och reliabilitet 
diskuteras.  

4.1 Studiens utformning 
Studien är utförd på en högstadieskola där alla elever och lärare har tillgång till en egen dator 
och klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och projektor. Alla elever i årskurs 9, 118 
stycken, har deltagit samt en lärare som ansvarar för all undervisning i årskursen. I 
beskrivningen av genomförande skriver jag ibland vi, detta avser läraren och mig. Läraren har 
hållit i all undervisning så när som tisdags- och onsdagslektionerna vecka 38 då jag höll i 
undervisningen om räta linjen. I övrigt har hjälpt elever vid eget arbete samt arrangerat för de 
elever som filmats.  

Undervisningen planerades med stöd av läroboken Matematik Direkt för åk 9 (Carlsson, Hake 
& Öberg, 2003) samt kompletterades med andra aktiviteter bland annat med stöd av IKT. Tre 
aktiviteter har dokumenterats med hjälp av videokamera samt i ett fall kompletterats med 
skriftlig dokumentation. Denna dokumentation har transkriberats och analyserats. De tre 
dokumenterade aktiviteterna beskrivs under punkt 4.1.2. – 4.1.4. Aktiviteterna var utformade så 
att eleverna kunde utföra dem på sin nivå.  

I tabell 1 framgår under vilken period undervisningen pågick, min närvaro (de skuggade fälten) 
samt när de videodokumenterade aktiviteterna genomfördes.  

Vecka 
(2011) 

35 36 37 38 39 40 41 

Måndag        
Tisdag        
Onsdag  Aktivitet 1  Aktivitet 2 Aktivitet 3  Prov 

Tabell 1: Tabellen visar när undervisningen genomfördes samt när undervisningen studerades och 

dokumenterades. 

4.1.1 Planering av undervisning 

För att kunna genomföra studien var det inte ett tillräckligt villkor att eleverna skulle ha tillgång 
en dator utan det krävdes också en design av undervisningen (Sutherland, 2007; Selander, 2007; 
Kjällander, 2011). Tre aktiviteter valdes ut för att dokumenteras med videokamera. Dessa 
aktiviteter utfördes i sociala kontexter medierade genom bl.a. IKT. För att kunna studera hur 
eleverna agerar planerades aktiviteterna utifrån att de skulle utföras i mindre grupper och att de 
skulle ge upphov till kommunikation.  Som stöd för kommunikation och agerande fanns det i de 
olika aktiviteterna genom artefakterna tillgång till olika representationer av funktionsbegreppet 
samt artefakternas olika meningserbjudanden.      
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Syftet var att studera hur IKT inverkar på hur eleverna agerar. Därför valdes två aktiviteter med 
stöd av IKT, Funktionsmaskinen och Räta linjen samt en aktivitet utan IKT, Memory. På detta 
vis kan aktiviteten utan IKT användas för jämförelse med de två övriga.   

Eleverna såg två filmer om räta linjen. Den ena hämtades från Webbmatte.se, en sida som drivs 
av Stockholms stad och Skolverket (Webbmatte, uå). Den andra filmen hämtades från Teacher 
on Demand som är ett skolutvecklingsprojekt i Falköpings kommun (Teacher on  Demand, uå).  

4.1.2 Funktionsmaskinen – elever + dator 

Webbsidan är hämtad från Teacher Led (uå), England. Sidan ägs och sköts av Spencer Riley, 
lärare från Birmingham.  

Funktionsmaskinen användes i läromedlet som en introduktion till begreppet funktion i enlighet 
med Häggströms (2005) sammanställning. Funktioner hanteras som en process och definieras 
på följande sätt: ” Funktionen omvandlar ett tal x till ett nytt tal y. Detta sker enligt ett bestämt 
samband. Varje värde på x ger endast ett värde på y. Ett sådant samband kallas en funktion ” 
(Carlsson, Hake & Öberg, 2003, s. 104).  

För att eleverna skulle få en visuell bild av funktionsmaskinen fick de arbeta med tre olika 
länkar. Vid den aktiviteten som dokumenterades arbetade de med en länk där en elev skulle 
ställa in maskinen och en annan elev skulle komma underfund med och uttrycka hur den var 
inställd, det vill säga den funktion maskinen var inställd på. Totalt filmades 4 grupper om 3, 3, 2 
respektive 2 elever, och alla filmerna är transkriberade. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Funktionsmaskin hämtad från: 

http://www.teacherled.com/resources/functionmachine/functionmachineload.html 

För att kunna ställa in maskinen klickar man på rektangeln som den röda pilen pekar på. Bilden 
i gränssnittet förändras då (se bild 6) så att inställningar kan göras. 

  

 

 

 

 

 

Bild 6: Funktionsmaskin i inställningsläge 

Ikon för att 
komma till 
inställningar 
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Genom att klicka på de vita pilarna kan både startvärden och räknesätt ställas in. Dessutom kan 
en eller två beräkningar väljas. 

 

 

 

 

 

Bild 7: Funktionsmaskin vid beräkning 

När man klickar på ett av talen till vänster ”åker” det in i det röda fältet där beräkningen sker. 
Om man klickar på ett tal i den högra spalten kommer talet ”åka” till vänster och den motsatta 
beräkningen sker. Att klicka på en ikon är enligt Norman (2004) en konvention. Den semiotiska 
resurs som gränssnittet erbjuder är text, samt den visuella upplevelsen då talet förflyttas och 
förändring som sker i det röda fältet. 

Syftet med aktiviteten var att arbeta med funktioner som en process och träna på att muntligt 
uttrycka vilken process som ställts in, det vill säga funktionen.  

4.1.3 Räta linjen – elever + dator+ uppgifter med papper och penna 

Webbsidan är hämtad från Shodor (uå), USA. Shodor sköts via National Computational Science 
Institute (NCSI) vars styrelse är kopplad till två olika universitet i North Carolina och South 
Carolina. 

När vi arbetade med räta linjen användes två filmer från internet vid genomgång i helklass samt 
två olika länkar för elevaktivitet individuellt respektive i grupp om 2-3 elever. Vid den 
dokumenterade aktiviteten var det följande länk som användes (se bild 8). Länken är en 
dynamisk programvara och gränssnittets design är till viss del formaliserat. Eleverna skulle med 
hjälp av länken lösa 6 uppgifter. Dessa uppgifter distribuerades på papper och elevernas 
lösningar samlades in och utgör en del av datainsamlingen. Totalt filmades 3 grupper om 2, 3 
respektive 2 elever, och alla filmerna är transkriberade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Interaktiv övning för att bearbeta kunskap om räta linjen hämtad från 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/SlopeSlider/  
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Genom att dra glidarna kan eleverna uppleva hur den räta linjen ändrar sig. Gränssnittet 
erbjuder olika representationer bland annat färgmarkeringar, visuella möjligheter samt skriven 
text. Gränssnittet erbjuder också möjlighet att ändra inställningarna genom att klicka på någon 
av de tre ”knapparna”.  

Syftet med aktiviteten var att eleverna genom sidans interaktivitet skulle upptäcka hur k- 
respektive m-värdet påverkar räta linjen. Dels skulle de rita linjer med stöd av linjens ekvation, 
dels skulle de bestämma linjens ekvation med stöd av en graf. I båda övningarna fick de ta hjälp 
av webbsidan. Övningarna finns i bilaga 1. 

4.1.4 Memory – elever + memorykort 

Som en avslutande övning fick eleverna arbeta med ett memoryspel. Korten var av två olika 
färger och eleverna skulle hitta de par som hörde ihop, ett kort av varje färg. Paren var 
konstruerade på olika sätt. I vissa fall var det en graf och en ekvation som skulle paras ihop, i 
andra fall var det en graf och en text. Spelet som användes är hämtat från nätet (Risberg, 2010) 
men har i viss mån anpassats till undervisningen. Totalt filmades 4 grupper om 4, 4, 4 
respektive 3 elever, och 3 av de fyra filmerna är transkriberade. En film valdes bort då en elev 
misskötte sig.  

I de tre första grupperna spelade eleverna 2 mot 2 och de som skulle välja två lappar var 
tvungna att motivera sitt val för de andra två. När första gruppen arbetat en stund med upp och 
nervända lappar insåg vi att det blev för svårt. Vi ändrade reglerna och fortsatte därefter med 
öppna kort.  

Syftet med övningen var att skapa ett tillfälle för att repetera funktionsavsnittet, men också att 
ge eleverna tillfälle att muntligt uttrycka sin kunskap. 

4.1.5 Urval av elever 

Totalt sett har 10 av de 11 filmerna använts. Eleverna som har deltagit i de filmade aktiviteterna 
har varit frivilliga. Vid varje tillfälle har flera elever velat delta och ett lämpligt antal av dessa 
har valts ut. Det är snarare sociala än kunskapsmässiga faktorer som ligger bakom de olika 
elevgrupperna som har studerats. Det har varit jag och inte läraren som gjort valen. Jag har inte 
någon relation till eleverna eller kännedom om deras kunskaper. Detta gör att inga medvetna val 
har gjorts. Ingen elev deltar mer än en gång.  

4.2 Metodbeskrivning 

4.2.1 Datainsamling med videokamera  

Forskning inom multimodala perspektiv kräver dokumentation avseende både bilder, gester, 
ljud samt eventuell aktivitet med dataskärmen (Engström, Hössjer, Selander & Åkerfeldt, 2006; 
Engström, 2008; Jewitt, 2006; Lantz Andersson, 2009). För att tillgodose detta har det 
empiriska materialet samlats in med hjälp av videokamera samt i ett fall kompletterats med 
skriftligt material. Metodvalet är gjort för att kunna studera hur olika representationer ligger till 
grund för de semiotiska resurser eleverna använder i sin kommunikation samt vilka 
meningserbjudanden de uppfattar i de olika aktiviteterna. En annan fördel med videofilm är att 
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den kan ses flera gånger, den kan även återanvändas i nya sammanhang och studeras ur nya 
perspektiv och utifrån andra forskningsfrågor (Goodwin, & Heritage, 1990; Jewitt, 2006; Jordan 
& Hendersson, 1995). 

För att fånga elevernas interaktion med varandra samt kunna studera elevernas interaktion med 
bildskärmen kan man använda en kamera från sidan samt en kamera bakifrån (Engström, 2008). 
I denna studie har endast en kamera använts. Vid arbete med dator har den placerats bakifrån 
med fokus på bildskärmen. Vid arbete med memoryspelet har kameran varit placerad från sidan 
med fokus på bordet och memoryspelet. Valet bygger på de etiska principerna och 
överenskommelsen med eleverna att inte vara identifierbar med bild. En annan utgångspunkt för 
valet var att eleverna skulle känna sig mer avslappnade när de löste uppgifterna.   

Placeringen har möjliggjort att de semiotiska resurser som använts har kunnat studeras så när 
som på ansiktsuttryck och minspel. Bildskärmen, elevernas gester, elevernas tal samt i viss mån 
vilka lappar de diskuterat i memoryspelet har gått att identifiera med hjälp av 
videoinspelningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9: Bild över placering av elever och kamera i de olika aktiviteterna. 

Som forskare kan man välja att ta en mer eller mindre aktiv del vid filmningen, lärarens närvaro 
kan påverka elevernas deltagande (Engström, Hössjer, Selander & Åkerfeldt, 2006). För att 
detta inte skulle ske var eleverna ensamma när de filmades. Målet var att fånga elevernas 
interaktion och vilka semiotiska resurser eleverna använde i sin kommunikation (Arzarello & 
Robutti, 2010). Kameran placerades på lämpligt sätt och eleverna blev informerade om vad 
kameran fokuserade på samt att det var viktigt att de inte skymde bilden av datorskärmen för 
kameran. Eleverna blev uppmanade att prata tydligt och att prata en i taget. Övningen 
diskuterades ytterligare så att eleverna visste vad de skulle göra. Därefter lämnades eleverna 
ensamma med kameran.  

4.2.2 Övrig datainsamling 

Jag har varit närvarande i klassrummet sex dagar under den perioden klassen undervisades om 
funktioner. Vid varje tillfälle har de fyra klasserna i årskurs 9 haft varsin lektion, vilket gör att 
jag närvarat vid totalt tjugofyra lektioner. Under dessa lektioner har jag fört loggbok. Jag har 
även hjälpt elever när de arbetat i olika aktiviteter bland annat arbete i läroboken. Under de 
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aktiviteter som filmats har jag varit i klassrummet med de övriga eleverna som då genomfört 
samma aktivitet. Detta gör att jag kan komplettera videodokumentationen med andra 
iakttagelser. 

4.2.3 Interaktionsanalys 

Interaktionsanalys, IA, har valts som metod för att analysera den videoinspelade interaktionen 
mellan elever och objekt och mellan varandra. Metoden är lämplig för att studera mänskliga 
aktiviteter, både verbal och ickeverbal kommunikation samt aktiviteter utförda med IKT (Jordan 
& Henderson, 1995). IA ger en metod för transkribering av empirin, vilken utgörs av 
videoinspelningen. Metoden medför att empirin organiseras med stöd av forskningsfrågorna. 
Med utgångspunkten att studiens empiri utgörs av videofilmer samt att empirin kommer att 
analyseras utifrån verbal och ickeverbal kommunikation är skäl för detta val.     

IA används bland annat inom etnologiska studier vilket innebär att stora mängder inspelat 
material samlas in. En sådan situation innebär att forskaren vid analysen först måste avgöra 
vilka situationer som är av vikt (Jordan & Henderson, 1995). I den här studien har allt inspelat 
material transkriberats vilket varit möjligt då endast de utvalda aktiviteterna har dokumenterats. 
Detta innebär att inga val har gjorts för vad som ska transkriberas. Empirin påverkas däremot av 
de begränsningar inspelningen ger. Antalet kameror och deras placeringar är avgörande för 
vilka semiotiska resurser som kommer att bli dokumenterade.  

Vid transkriptionen sker den första analysen av empirin vilken innebär en transformation av 
innehållet. Transformationen innebär att en del av empirin förloras. Därefter analyseras 
materialet en gång till utifrån forskningsfrågorna, i detta steg sker ytterligare en transformation 
av empirin (Jordan & Henderson, 1995). Jag har följt denna arbetsordning, och utifrån 
transkriptionen (steg 1) har jag för varje aktivitet valt ut excerpt (steg 2) som exemplifierar de 
olika syften som jag bedömt ligger till grund för elevernas aktivitet. Dessa excerpt har varit så 
pass omfattande att de har använts även för att visa resultatet för forskningsfråga 2. I steg 2 har 
även interaktionen i varje aktivitet studerats och beskrivs i bild 30, 34, 40 respektive 44. 
Resultat av steg 2 återfinns i kapitel 5. I kapitel 6 har jag analyserat resultaten från kapitel 5 
(steg 3). Elevernas syften har sammanställts i en tabell och analyserats utifrån Browns (2005a) 
kategorier. Hur de semiotiska resurserna använts i elevernas meningsutbyten exemplifieras för 
de tre aktiviteterna, samt analyseras utifrån hur de olika semiotiska resurserna interagerar 
och/eller bidrar till varandra i elevernas meningsutbyten Jewitt (2006). Val av semiotiska 
resurser framgår av tabell 2 i kapitel 4.2.4. Den slutliga bearbetningen av transkriptionen (steg 
3) återfinns i kapitel 6. 

Hur detaljerad en transkription ska vara är ett ämne för argumentation inom forskning (Flewitt 
et al., 2009; Jordan & Hendersson, 1995). Inom Conversation Analysis, CA, har olika 
traditioner för transkription utvecklats och konventionerna för dessa ansetts som en modell. 
Datainsamlingen i denna studie består framförallt av videoinspelningar vilket är en lämplig 
metod att studera en multimodal konversation (Kress & Leeuwen, 2001). Detta medför att 
transkriptionen måste ta hänsyn till fler aspekter än det talade ordet, även ickeverbal 
kommunikation eller interaktiviteten med datorn måste transkriberas, något som man tar hänsyn 
till i IA (Jordan & Hendersson, 1995). Utförandet av multimodal transkribering har ingen 
uttalad metod (Jordan & Hendersson, 1995; Bezemer & Mavers, 2011), vilket leder till att den 
som transkriberar kan styra vad som dokumenteras samt hur det dokumenteras, gester är dock 
en förutsättning (Bezemer & Mavers, 2011). Innan transkriptionen startas är det viktigt att tänka 
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igenom vad som ska transkriberas eftersom det är detta som styr vad som sedan kan analyseras 
(Jordan & Hendersson, 1995). Att göra val är nödvändigt eftersom en videofilm innehåller mer 
än vad en transkription kan göra.     

Transkriberingen är enligt modellen för IA bokförd i kolumner vilket är vanligt i studier med ett 
socialsemiotiskt perspektiv och med en multimodal ansats (Björklund Boistrup, 2010; Jordan & 
Hendersson, 1995; Kress et al., 2001). Kolumnerna läses från vänster till höger. Innehållet som 
valts ut för denna transkription är gjorda utifrån forskningsfrågorna. Andra aspekter av 
interaktion såsom turtagning och andra former av sociala deltagarstrukturer har inte 
transkriberats.   

Enligt Linell (1994) ska en transkribering göras utifrån vad som sagts, hur det är sagt och 
presenteras för god läsbarhet. I denna transkribering har det talade ordet skrivits ned ordagrant 
utifrån hur samtalet har uppfattats. För att kunna följa samtalet har de samtalande personerna 
betecknats med varsin bokstav. På grund av kamerans placering var det i vissa fall svårt att 
avgöra vem som säger vad då vissa elever haft lika röster. I dessa fall börjar varje nytt yttrande 
med ett talstreck. Detta bedöms inte som något problem då det inte är avgörande för analysen att 
alltid veta vem som säger vad. Interaktion är något som sker och leder samtalet framåt, ibland 
kan det till och med vara samma person som pratar med sig själv. Nyanser i språket eller andra 
uttryck som till exempel skratt har inte heller tagits med. Däremot har ljud som använts i 
samband med aktiviteter tagits med, då dessa har en koppling till elevens agerande. För 
transkriptionen av tal har Jeffersonian Transcription Notation (Jefferson, 1984) använts, dock 
inte fullt ut. Tal och andra tecken som kan uppfattas betecknas med konventionella tecken. Till 
exempel att tecknet ? används om en fråga ställs. Partier som inte varit hörbara eller svåra att 
uppfatta är markerade med (ohörbart). Att dessa markerats beror på att detta kan påverka 
läsbarheten. Pauser markeras med tre punkter. Varje nytt yttrande har numrerats i kronologisk1 
ordning från den första inspelningen till den sista för att underlätta vid sammanställningen av 
resultaten. Vissa tidsangivelser har gjorts för att underlätta vid transkriptionsarbetet.   

I studien har gester använts i olika situationer, vissa gester är kopplade till elevernas arbete med 
datorn vissa gester är kopplade till någon av filmerna klassen har sett. Gesterna görs parallellt 
med samtalet och de båda semiotiska resurserna utgör en del av kommunikationen (Bezemer & 
Mavers, 2011). De gester som transkriberats i denna studie är de gester som bedöms vara en del 
av den matematiska aktiviteten (Sabena, 2008).  Gesterna har transkriberats genom att med text 
uttrycka vad eleverna gör. I vissa fall har gesterna dokumenterats med stillbilder. De gester som 
har valts ut beskriver verktyget, verktygets användning, det matematiska begreppet eller annan 
handling som ingår i den matematiska interaktionen (Francaviglia & Servidio, 2010; Maschietto 
& Bussi, 2009). Kopplat till elevernas gester och samtal beskrivs också elevernas interaktion 
med artefakterna. Asteriskerna visar vilka yttranden dessa kopplar till. 

 

 

 

                                                      
1 Med ett undantag, när jag var klar med numreringen upptäckte jag att jag hade missat att 

numrera filmning 4 av funktionsmaskinen. Istället för att numrera om allt från början numrerades 

dessa uttalanden med 1003 – 1035, dvs. numreringen är 1-240, 1003 – 1035, 241 – 1002.  
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Yttrande 
nr 
 

Tal 
 
Grupp 3 
00.10 

Övrig kommunikation 

479 
 

C: Vi kan börja med y (använder glidarna) 
 

Eleverna börjar med att ställa in grafen 
på datorn med hjälp av glidarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10: Elev D* använder pennan för att 
peka, på skärmen, på m-värdet i uttrycket 

för linjens ekvation.(identifierar, anger 

plats i uttrycket) 

 
 Elev C** pekar på linjens lutning. 
 

480 D: Va? 

481 C: Y (glidarna) 

482 D: javisst 

483 C: y är lika med 

484 D*: Där  
 

485 C: Så ska, är ju x … Är ju x, asså,asså 
 

486 D: Vänta, ja här 
 

487 C: y lika med 
 

488 C**: Såhär, jag kommer inte ihåg just nu 
vad det här värdet var, men vinkeln, och 
just nu är den här vinkeln på noll. Alltså 
skärningslinjen på noll, och då ska man 
alltså skriva y (utgår från grafen) 

489 D: x plus noll (utgår från hur ekvationen 
är skriven i gränssnittet) 

 
Excerpt 1: Utdrag ur transkriptionen.  

När elever interagerar och försöker enas sker inte detta enbart med tal. Att försöka reda ut en 
besvärlig situation kräver enighet om symboler och begrepp. I denna interaktion kan både tal, 
gester och objekt på bildskärmen vara till nytta. Utifrån ovanstående utdrag framgår att en 
interaktion transkriberad enligt normerna för CA (endast mittkolumnen) inte skulle ge samma 
möjligheter för analys som den för IA. Observera att eleverna samtalar kring x och y samtidigt 
som det är k- och m-värdet de laborerar med. 

4.2.4 Analysinstrument   

Resultatet som presenteras i kapitel 5 kommer att analyseras i avsikt att besvara 
forskningsfrågorna: 

1. Utifrån vilka syften engagerar sig eleverna i de matematiska aktiviteternas 
meningserbjudanden? 

2. Hur bidrar de semiotiska resurserna i elevernas meningsutbyten när de arbetar med de 
matematiska aktiviteterna?   

Fråga ett, vilka syften som ligger bakom elevernas agerande, kommer att analyseras med 
utgångspunkt från Browns (2005a) kategorier: Real-world interface-ability, exploreability, 
check-ability, display-ability samt discourse promote-ability. 
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Fråga 2, hur olika semiotiska resurser bidrar till meningsutbytena, kommer att analyseras utifrån 
de semiotiska resurser, handlingar, material och artefakter, som är möjliga att transkribera 
utifrån empirin. Därefter kommer excerpt studeras för att se hur de olika semiotiska resurserna 
interagerar och/eller bidrar till varandra i elevernas meningsutbyten Jewitt (2006).  

Med stöd av Björklund Boistrup (2010) har jag valt ut vilka semiotiska resurser som kommer att 
transkriberas. Vad det gäller gester kan det eventuellt bli aktuellt med undergrupper. 
Webbsidornas interaktivitet har placerats under bilder.  

Semiotiska resurser 
enligt Björklund 
Boistrup (2010). 

Definitioner enligt 
Björklund Boistrup 
(2010). 

Semiotiska resurser i 

denna studie 

Definitioner enligt 

Speech   The teacher or student 
talks 

Tal Eleven talar. 

Gestures   The teacher or student 
uses gestures. 

Gester: 

Artefaktens karaktär 

Användning  av artefakt 

Matematiska begrepp 

Handlingar  

Elev använder gester. 

Även kroppsrörelser 

som att peka.  

Body   The body movement is 
significant for the 
analysis. 

Analyseras inte  

Gaze 
. 

 

The gaze makes 
meaning. This mostly 
concerns where a 
person looks. 

Analyseras inte  

Words Words are written. Text Symboler i skriven text. 

Ord och matematiska 

uttryck. 
 Symbols   

 

A symbol is written or 

drawn. 

Bild Ikoner på webbsidor. 

Glidare 

Avbildningar i 

gränssnittet. 

Avbildningar på 

memorykort. 

Webbsidans 

interaktivitet. 
Pictures  

 
A picture is drawn. Bild Ritade koordinatsystem. 

Figures  A figure, such as a 

rectangle, is drawn 

Ingen motsvarighet i 

studien 

 

  Artefakter Penna 

Memorykort 

Tabell 2: Analytiskt ramverk avseende semiotiska resurser. 
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4.3 Etiska principer 
Vid datainsamlingen och i uppsatsen har jag beaktat Vetenskapsrådets etiska principer (2008). 
Mitt syfte att samla in och analysera data avseende undervisning får inte utmana de deltagande 
personernas integritet. Ingen av de personer som har deltagit i undervisning, vare sig elever eller 
lärare, ska känna att deras livsförhållanden offentliggörs eller att de framställs på ett kränkande 
eller förödmjukande sätt, vilket faller inom individskyddskravet. Individskyddskravet 
konkretiseras enligt Vetenskapsrådet (2008) i fyra olika krav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav har i detta arbete 
beaktats på följande sätt.    

4.3.1 Informationskravet 

Målsmän till skolans elever har sedan tidigare fyllt i ett generellt godkännande vad gäller att låta 
filma eller fotografera elever. Detta generella tillstånd kompletterades med ett informationsblad 
som via läraren distribuerade till samtliga målsmän. Informationsbladet innehöll 
kontaktuppgifter för att ge möjlighet att ställa frågor. Föräldrarna fick även möjlighet att avböja 
sina barns eventuella deltagande i datainsamlingen.  Ingen av elevernas målsmän har hört av sig 
med några frågor eller synpunkter. Förfaringssättet utarbetades i samråd med den undervisande 
läraren. 

Första tillfället jag var med i undervisningen berättade jag för eleverna om mina avsikter med 
min närvaro. Eleverna informerades om hur data skulle komma att samlas in och hanteras. 
Därefter hade de möjlighet att ha synpunkter eller ställa frågor. Frågorna som följde handlade 
om deras möjlighet att ej deltaga samt i vilken mån de skulle synas på bild. 

För att eleverna ska vilja/våga delta utan att det ska ge några negativa följder för deras studier är 
den insamlade empirin inte delad med undervisande läraren. Läraren samlar in egen information 
för bedömning av eleverna.  

4.3.2 Samtyckeskravet 

De avsnitt som är inspelade är utförda i samförstånd med de elever som valt att medverka. 
Eleverna var medvetna om att de kunde tacka nej utan att detta på något sätt skulle ge några 
negativa följder. I vissa fall har jag frågat enskilda elever om de vill bli filmade. I något fall har 
eleven tackat nej och jag har då frågat en annan elev. I vissa fall frågade jag vilka i klassen som 
ville bli filmade och sedan valt några av dem som tackat ja.  

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

Skolan är inte namngiven. De elever som har deltagit förekommer i den mån de nämns utan 
namn. Jag har medvetet inte lärt mig vad eleverna heter och kan således inte i efterhand tala om 
namn på någon enskild elev. De bilder som kommer att publiceras i uppsatsen är utan ansikten. 
I övrigt kommer datamaterialet inte att visas i något annat sammanhang i enlighet med vad som 
informerats om. 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Filmerna finns sparade på ett minneskort vilket är inlåst och endast tillgängligt för mig. 
Materialet är avsett endast för mig och denna uppsats.   
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4.4 Trovärdighet 
I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling 
som den efterföljande analysen av insamlade empiri (Gustavsson, 2004). Detta gör att det är 
lämpligt att använda andra begrepp än validitet och reliabilitet. I denna studie diskuteras 
reliabilitet och validitet utifrån begreppen intern och extern reliabilitet samt intern och extern 
validitet (Bryman, 2008) då dessa begrepp är anpassade till kvalitativa studier. Begreppen 
Dependability, Confirmability,  Credibility samt Transferability kulle också kunna användas då 
de har samma innebörd som inre och yttre reliabilitet respektive validitet (Bryman, 2008).  

4.4.1 Intern och extern reliabilitet  

Extern reliabilitet innebär att studiens genomförande och resultat är återgivna på ett sådant sätt 
att den skulle kunna genomföras av någon annan, det vill säga att studien har hög transparens.  I 
denna studie har resultat exemplifieras med utdrag ur empirin som består av 10 transkriberade 
filmer, det framgår också vilka tolkningar jag har gjort. Empirin är insamlad med videofilm 
samt i ett fall kompletterad med skriftliga uppgifter. All denna dokumentation finns bevarad. 
Detta gör att en annan person utifrån studiens empiri skulle kunna transkribera och analysera 
materialet, det vill säga reproducera mätningen. I transkriberingen kan omedvetna val göras 
vilket skulle kunna få betydelse för eventuella skillnader i resultatet (Bezemer & Mavers, 2011). 
Replikerbarheten är hög vad det gäller att analysera befintlig empiri.  

En kvalitativ studie är beroende av en specifik situation vid en specifik tidpunkt. Detta gör att en 
liknande studie genomförd på en annan skola med andra förutsättningar skulle kunna ge ett 
annat resultat i vissa avseenden. I detta fall skulle tidsaspekten kunna vara avgörande då 
utvecklingen och kunskap om IKT går framåt, vilket gör att vi inom en tidsram av något år kan 
förvänta oss andra kunskaper av såväl lärare som elever. 

Intern reliabilitet handlar om hur tolkning av empirin kan variera beroende på vem som tolkar. I 
det här fallet har empirin transkriberats, analyserats samt tolkats av mig. Hade detta arbete 
utförts av fler personer skulle utfallet kunna bli annorlunda. Den undervisande läraren har läst 
kapitel 4 och ”känner igen sig” i studiens genomförande, vilket bidrar till att den interna 
reliabiliteten ökar.  

4.4.2 Intern och extern validitet 

Intern validitet avser överensstämmelse mellan empiri och teori. Resultaten visar att frågorna 
kunnat besvaras med den insamlade empirin. Detta indikerar att de mätinstrument som valts i 
metod och genomförande har mätt det som avsetts att mäta och visar att validiteten är hög i det 
avseendet. Att använda fler än en metod för datainsamling är ett sätt att öka validiteten 
(Bryman, 2008). I aktivitet två har både video och skriftlig dokumentation använts vilket visade 
sig ge viktig information om hur eleverna kommunicerade, denna information hade inte varit 
tillgänglig om endast videodokumentation använts.   

Extern validitet avser i vilken mån resultatet kan generaliseras i andra liknande situationer. I den 
här studien är empirin insamlad från en skola utrustad med datorer till varje elev. Detta skulle 
kunna påverka validiteten då alla skolor inte har denna möjlighet. Å andra sidan har inte 
eleverna varit vana vid denna typ av undervisning innan vilket ökar möjligheten att överföra 
situationen till många klassrum. Eftersom empirin bygger på de elever som filmats är inte en 
dator per elev en förutsättning för att genomföra en liknande studie.     
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5 Resultat  

Resultatet presenteras för en aktivitet i taget, Funktionsmaskinen, Räta linjen samt Memory. 
Resultatet har tillkommit i det andra steget i IA, interaktionsanalysen, enligt beskrivningen i 
kapitel 4.2.3. Till att börja med beskrivs vilken interaktion aktiviteten har gett upphov till. 
Därefter har olika situationer ur transkriptionen valts ut för att representera de olika syften 
eleverna agerat utifrån. Som hjälp för att hitta dessa situationer har följande frågor från Brown 
(2005a) varit till hjälp:” Who used the technology, how was the technology used, what was the 
purpose of the use, and what was the consequence of the use?” (s.179). Detta förfaringssätt 
stämmer väl överens med att vi måste titta efter vad eleverna ”gör”(Jewitt, Kress, Ogborn & 
Tsatsarelis, 2001). Varje excerpt inleds med en beskrivning av elevernas syfte kopplat till de 
meningserbjudandena eleverna engagerat sig i (Brown, 2005a).  

5.1 Funktionsmaskinen  
När eleverna arbetade med funktionsmaskinen skedde interaktionen mellan eleverna, mellan 
elev och dator eller mellan eleverna och datorn. Eleverna löste uppgiften genom utforska 
webbsidans möjligheter. Excerpten som visas är hämtade från samtliga 4 elevgrupper som 
filmats. Vissa situationer beskrivs utifrån en elevgrupp andra utifrån flera. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bild 11: Bilden visar det interaktionsmönster som uppstod i arbetet med funktionsmaskinen  

 

För att ställa in maskinen (räknesätt, antal beräkningar eller input) använde eleverna klickbara 
ikoner. När de identifierat ikonen som öppnade inställningssidan, började de göra inställningar. 
Till att börja med orienterade de sig för att förstå vilka inställningar som var möjliga, därefter 
gjordes medvetna val för att ge lätta eller svåra beräkningar (excerpt 2). Eleverna 
kommunicerade genom tal, gester och bilder (ikoner). 

 

 

 

 

 

 

 Mellan en elev och 
dator eller mellan 
eleverna 

 Mellan båda eleverna 
och datorn 

DATOR
R 

Elev Elev 
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47 A: Vad fixar man med det här*? Bild 12: 

Elev A 

pekar på 

en ikon. 

 

 

*Elev A pekar på en ikon (kombinerar 
ikonen med ordet det, ordet fixa i sin tur 
kopplar till en handling) 

** Elev B trycker på ikonen och de tittar på 
bildskärmen 

48 B:** Du trycker två gånger … så blir det två 
spalter, trycker du så så blir det bara en. 

1020 J: Det här var jätteenkelt går det inte att höja 
svårighetsgraden? 

 

1021 I: Vad är det här* för något?  *pekar på en ikon (kombinerar ikonen med 
ordet det)  

1022 J: Nu ska du få en riktigt jävla svår.  

1023 I: Det går inte att göra någon svår.  

1024 J: Tror du inte  

1025 I: Nej  

1026 J: Ja du lär ju klara den här. Titta* det är två 
laser. 

*Uppmanar att titta på bilden 

1027 I: Nu är det svårt.  

Excerpt 2 

Eleverna använde sidan med inställningar som facit när de löst en maskin. Även om den som 
ställt in maskinen sa att det var rätt så var det en ytterligare bekräftelse att titta själv. En del 
elever försökte hitta en inställning, men om det inte lyckades tittade de i inställningar och 
därefter testades maskinen igen. Ytterligare en mening var att den som ställt in maskinen tittade 
tillbaka för att komma ihåg inställningen (excerpt 3). Eleverna kommunicerade genom tal, 
gester (att peka) och text från gränssnittet om inställningen. 

236 G: Ja det var inte så svårt.* Du ser! *visar inställningen 

238 H: Vad var det, jag kommer inte ihåg själv. Jag måste kolla*!  *tittar på inställningen 

Excerpt 3 

Webbsidans innehåll ledde till många diskussioner om taluppfattning (excerpt 4). I 
diskussionerna använde eleverna tal, gester, samt bilder av olika slag: webbsidans 
visualiserande effekt, klickbara ikoner samt gränssnittets bild av beräkningen (både duschar och 
talen).  Meningen med dessa diskussioner var att förklara för varandra och försöka enas om en 
beräkning. 

42 A: Jag skrev så här 14 gånger tio delat på tre, jag vet inte hur det kan stämma?  

43 B: Det här stämde ju, delat på 1 eller gånger 1.  

44 A: Ja det stämmer ju.  
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157 F: Jag kan inte räkna i huvudet, det går inte Eleverna 
tittar på 
bildskär
men 
medan 
de pratar. 
*Pekar 
på 14 
vilket 
markera 
var de 
ska titta. 

158 E: Det var 14.* Vad vart det sen?  

159 F: 56 

160 E: Sen kan du räkna. Ta 56 och neråt. 

161 F: 14 gånger 4 

162 E: Ja det är det 

163 E: Sen plus 10 

164 F: Nej 

165 E: Nej, 56, plus 8 plus 9 ja 9 

Excerpt 4 

Vid vissa av dessa diskussioner var det tydligt hur texten från gränssnittet användes som stöd 
för minnet och samtalet, men även som illustration av händelsen (beräkningen). Se excerpt 5. 

6 A: Den blir 32  (pekar på skärmen) 

30 A: Det där blir ju 5, delat på 5! Delat på 5*Delat på 3! Är det så du 
har gjort? 

(pekar på skärmen) 

168 E: Testa först 24 (pekar på skärmen) 

183 G: Och sen blev den en åtta, vad blev den då där, innan där (pekar på stråle 1) 

184 H: Det blev en fyra  

185 G: Där var fyra och sedan blev det en åtta där (pekar på starttalet) 

186 H: Inte här*, ingen åtta  (pekar på stråle 1) 

187 G: När den kom in här vad blev den då?  (pekar på 1) 

1018 J: Ta bort nollan här  (pekar på 0 i 160) 

Excerpt 5 

Beräkningarna visualiserades genom att talet förändrades i det röda fältet. Detta kallade 
eleverna för dusch eller laser vilket blev en metafor för förändringen. Visualiseringen av talets 
förändring betraktade eleverna som att beräkningen skedde där (excerpt 6).   

109 D: Det blev 20 där* och *(pekar) 
 
**(pekar på dusch 1) 
***(pekar längs med första duschen) 
 
****(pekar på dusch 2) 

110 E: Först var det 20** och sen hände det 
något***  

111 D: Så 

112 E: Ja så blev det 45****  

129  E: Det är ju två duschar så det måste 
först vara nånting. 

Elev E håller upp två fingrar, syns i vänsterkant 
på bilden, och drar handen uppifrån och ner. 
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Bild 13: Elev gestikulerar två för att illustrerar att de 

är två duschar 

195 G: Jag fattar ju inte det där med jävla 
laser Tog du gånger någonstans? 

 

1026 I: Ja du lär ju klara den här. Titta det är 
två laser. 

 

Excerpt 6 

Att köra maskinen baklänges, klicka på output, användes för att kunna börja om och därmed få 
möjlighet att visualisera beräkningen igen. Ibland var det för att testa beräkningen åt båda hållen 
och se att man kom tillbaka till input. Ibland var det för att man inte uppfattat eller glömt vad 
som hände i duscharna (excerpt 7). 

154 F: Vänta ska jag göra om det där Nollställer, går baklänges och klickar på 14 igen. 

Eleverna har input = 14, första beräkningen ger 56 och andra beräkningen ger 65. När båda 
beräkningarna är klara syns endast output = 65 på skärmen.  

 

 

 

 

Bild 14: Inmatning av talet 14. Maskinen är inställd på y = 4x + 9. 

 

Excerpt 7 

Detta meningserbjudande fungerade dock inte om output hade avrundats. Maskinen backade då 
med det avrundade värdet och ett nytt input-värde framträdde.  

 

Bild 15: Bild som visar input och output i funktionsmaskinen (Maskin 2, grupp 4) 

I den här situationen är det framgångsrikt att backa output 0,5 eller 1 vilket hade ökat elevernas 
möjlighet att ”lösa maskinen”. Eleverna hade inte ett så systematiskt arbetssätt att de kom fram 
till detta. I sådana här situationer avbröt eleverna och gjorde en ny inställning. 

  

Input 4 5 6 7 8 

Output 0,5 0,6 0,8 0,9 1 
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5.2 Räta linjen  
När eleverna arbetade med räta linjen hade de förutom datorn även ett papper med uppgifter 
samt penna. Jämfört med interaktionen i funktionsmaskinen innebar detta att 
interaktionsmönstret utökades i denna aktivitet. Interaktion skedde mellan elev och 
uppgiftspapper, mellan elever och uppgiftspapper samt mellan elev, uppgiftspapper och dator. I 
denna uppgift använde eleverna även kunskap från filmer de sett i undervisningen. Excerpten 
som visas är hämtade från samtliga 3 elevgrupper som filmats. Vissa situationer beskrivs utifrån 
en elevgrupp andra utifrån flera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 17: Bilden visar det interaktionsmönster som uppstod i arbetet med räta linjen.  

 

Den här lektionen började med att eleverna tittade på filmen från Webbmatte (2011), därefter 
skulle eleverna arbeta med uppgifterna på pappret (bilaga 1). I tre av övningarna skulle eleverna 
rita en graf. För att få rätt lutning använde eleverna i stor utsträckning den metod som gavs via 
filmen. Filmens metod syns tydligt genom de semiotiska resurser eleverna använder sig av när 
de ritar graferna. Genom tal återges metoden på olika sätt, dessutom använde eleverna bild 
(koordinatsystemet), papper och penna, samt grafens avbildning i gränssnittet. Se excerpt 8. 

276 K: En höger två neråt, två ner och så bryter den, ja det stämmer 
typ.  

Elev K pekar på skärmen 
med pennan. 

Använder 
koordinatsystemet på 
skärmen som hjälp. 

301 K: Och så k-värdet är ju två. Det är ju såna saker som han 
visade, k på filmen. En höger och två uppåt. 

Arbetar med uppgiften på 
pappret 

314 K: En höger två neråt, två ner och så bryter den, ja det stämmer 
typ 

 

327 L: Är det uppåt man går alltid? 

 

 

DATOR 

Elev Elev 

Uppgifter 

Filmer från 
tidigare 
undervisning 
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328 K: Nej om det är positivt tal går så går man uppåt är det 
negativt så går man neråt. 

 

363 M: Ett steg två steg tre steg så är det …    

364 M: Därt, därt, därt, därt  (eleven gör ett ljud 
samtidigt som eleven ritar 
åt höger, upp, åt höger upp 
osv.) 

365 N: Internet är segt  

366 M: Därt därt därt, därt  vi har ett streck, we has a line  

575 P: Du ska utgå från punkten  

576 Q: Ähh  

577 P: Sen kör du ett till höger två upp  

578 Q: Ett till höger och två upp  

589 P: Ja  

580 Q: Ok. ”shrink, shrink, shrink” (eleven gör ett ljud 
samtidigt som eleven ritar 
åt höger, upp, åt höger upp 
osv.) 

Excerpt 8 

Eleverna använde även interaktiviteten på webbsidan för att komma underfund med hur k- 
respektive m-värde inverkar på linjens utseende. Med utgångspunkt från uppgifterna utforskar 
de glidarna. Glidarna ger direkt respons både i grafen som ändras, men även i räta linjens 
ekvation (excerpt 9).  

249 K: Den är ju* ett, två, tre, fyra, minus fyra.  Eleverna konstaterar att 
skärningspunkten med y-axeln är lika 
med (-4). De använder sedan glidaren 
för k-värdet för att ställa in detta men 
ser att den påverkar linjens lutning. 
De väljer då att skjuta på den andra 
glidaren och ser att den flyttar grafen i 
höjdled.  

*K skjuter på glidaren och räknar 
samtidigt tills ekvationen står på y=-
4x+-4 

De jämför sedan sin egen bild med 
bilden på datorn och kan konstatera 
att de har gjort rätt. 

 

385 O: Minus två, ska du till höger eller?  
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386 N: Nej, vänta, så, ditåt, ett två ett två   

387 O: Hur vet man om den ska till höger eller vänster?  

388 N: Jag vet inte  

389 M: Man måste räkna till höger tror jag.  

390 O: … titta O börjar ställa in linjen på datorn med 
glidarna. Börjar med k-värdet. Skjuter 
på m-glidaren, säger minus två. 

391 N: Vad var det nu, y minus två  

392 O: Där  

393 N: Är du med?  

257 K: Det är x-axeln, det är på y-axeln den ska bryta Under samtalets gång skjuter elev 2 
först på m-glidaren. Eleven ser att 
linjen flyttas i höjdled och flyttar 
tillbaka linjen. Använder därefter k-
glidaren och konstaterar att det är ett 
minustecken framför k-värdet när 
lutning är korrekt. 

258 L: Nu blir det fel, hur får man upp den här hur får 
man upp y-axeln så. Ja det blir minus före. 

259 K: Ja nu är det negativ lutning 

Excerpt 9 

Bilden av grafen används ibland som ur ett kontrollperspektiv. Eleverna använder glidarna för 
att ställa in rätt ekvation, därefter jämför de sin ritade graf med den som visas i gränssnittet. I 
dessa situationer kommunicerar eleverna med tal och gester. Även gränssnittets interaktivitet 
och text från gränssnittet samt uppgiftspappret och det de ritat själva ingår bland de semiotiska 
resurser eleverna använder i sin kommunikation (excerpt 10).   

624 P: Jag ska bara kolla lite så att det vart rätt också … *(ändrar med glidarna) 

625 P: Minus två och minus två … 

626 P: Det vart fel vinkel 

627 Q: Vi skulle kört så här*  

375 O: Titta det är ju rätt. (Se bild 17)  

 
 

Bild 17: Eleverna håller 

uppgiftspappret framför skärmen för 

att kontrollera om de ritat rätt. 
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304 K: Hur vet man hur långt strecket ska va?*   

 

*Elev K ritar en linje på sitt papper 
och tittar på linjen på bildskärmen. 

 305 L: Strecket är hur långt som helst… 

306 K: Oh good 

Excerpt 10 

När eleverna ska skriva linjens ekvation på uppgiftspappret använder de webbsidan som hjälp 
på olika sätt. Vissa använder glidarna för att få fram rätt uttryck. När de ser att grafen i 
gränssnittet ser ut som grafen på pappret så skriver de av den ekvation som står. (Se bild 18) 

 

Bild 18: Inställning för Use Decimals är ”iklickad”. 

Eleverna använde detta som ett facit vilket ledde till att flertalet elever svarade exakt som 
webbsidan visade. (Se bild 19) 

 

 

Bild 19: Bilden visar hur eleverna skrev räta linjens ekvation 

Om man valde use fractions skrevs talen ut som heltal utan decimaler. När någon av termerna i 
ekvationen antog ett negativt värde skrevs både plus och minus ut på webbsidan. (Se bild 20) 

 

Bild 20: Inställning för Use Fractions är ”iklickad”. 

 

Eleverna skrev av dessa uttryck utan att reflektera över de dubbla tecknen. (Se bild 21) 

 

 

Bild 21: Bilden visar hur eleverna skrev vid negativt m-värde. 
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Alla elever har skrivit linjens ekvation på formen y = kx + m. Beroende på om de kryssat i för 
decimals eller fractions har den skrivna ekvationen fått olika utseende. Flertalet av eleverna har 
använt dessa skrivsätt (excerpt 11). 

490 P: Vänta, hur blir det här då. Vänta. Jaha det blir bara så. I så fall 
skriver du bara ett här 

 

491 Q: Va?  

492 P: Ett  

493 Q: Ett vart?  

494 P: Där  

495 Q: Kan jag få sudd  

496 P: Ja  

497 Q: Ja just det  

498 P: Då är jag klar med den  

Excerpt 11 

 
Även i aktivitet 2 användes webbsidan som stöd för diskussioner. Dessa diskussioner handlade 
både om att lösa en uppgift tillsammans eller förklara för en annan elev. I dessa situationer 
använde eleverna olika delar av gränssnittets information både bilder och text, men även 
interaktiviteten bidrar till resonemanget (excerpt 12). 
 

264 K: Alltså kolla här vilket är det här   

265 L: Det där är m-värdet det är y-axeln, och så den bryter den 
där  

(pekar på skärningspunkten 
på y-axeln) 

266 K: Då är det ju minus 4.  

 

(pekar på minus fyra i 
ekvationen på skärmen, 
ekvationen visar y=-4x+-5) 

267 L: Det är k-värdet  

268 K: Vart är m-värdet då?  

269 L: Det är den här  (skjuter på rätt glidare, 
grafen förflyttas i höjdled) 

270 K: Det är k-värdet, m-värdet menar jag …  

271 K: Det här sa vi nyss plus  

272 L: Plus fyra  

273 K: Nu har jag m-värdet fastsatt  

404 N: Ett komma fem då, vad är det, då tar man vad tar man 
(ohörbart) en halv ut och en upp 

 

…  Eleverna pratar vidare och 
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försöker använda länken. 

409 O: Det gick inte att ta  

414 O: Den då där, om du drar den*  *(pekar)  
Elev O rör på glidaren 
**(pekar) 
 
***(pekar) 
 
 
****(pekar) 
 
 
 
*****(pekar) 
 

415 O: Där** …  

416 M:Vad gör du? 

417 N: Jaha den där***. Ja här börjar den, och så två 

418 M:Det är ju mitt emellan liksom 

419 N: Vänta 

420 O: Det där är ju två****  

421 N: Ett 

422 M: Vad gör du, jaha 

423 O: Den där är ju två**** * 

424 N: Ett, det är ju mittemellan 

425 M: Man ska ju alltid ta det så där, dela den där på tre, och där 
är minsta (ohörbart) …  

426 M: Det var rätt det var rätt 

427 N: Ja jag vet 

Excerpt 12 

Det sista elevexemplet, yttrande 417 – 424, visar hur en elevgrupp genom att säga att ”det är ju 
mittemellan” resonerar om linjen y=1,5x. Inställningen på webbsidan är normalt i heltal. 
Elevernas luras av möjligheten att klicka i Use Decimals eftersom detta endast leder till att talen 
skrivs som heltal men med större noggrannhet. Det finns en möjlighet att ändra inställningar så 
att även decimaltal skrivs ut. Problemet är att klara alla stegen. Först måste man klicka på Slider 
Settings. När rutan för inställning kommer upp måste man både förstå var man ska ändra, men 
man måste även följa amerikansk nomenklatur vilket innebär att kommatecknet skrivs med 
punkt. Dessutom måste min- och max-värdet ändras så att det blir jämnt delbart med 
steglängden. Denna information kommer upp som textrutor på engelska när man trycker på set. 
En av de filmade eleverna klarar av att göra detta utifrån att eleven vill kunna skriva in 
ekvationen y=1,5x (excerpt 13).  
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345 L: Och så är det en och 
en halv, hur gör man det? 
 

 

 

Elev L går in i slider settings (se bild 22 och 23) och ställer in 
decimaler. Därefter kan linjen y= 1,5x ställas in. 

 

 

 

Bild 22: Inställningsruta för val av min-, maxvärde samt steglängd 

 

 
 

Bild 23: Bilden visar ekvationen inställd för en decimal. 

Excerpt 13 

5.3 Memory 
När eleverna arbetade med memoryspelet uppstod en ny interaktivitet. Interaktionen skedde 
mellan eleverna inom laget men även med motståndarlaget. De sökte information på 
memorylapparna för att identifiera ett par. Denna information bestod av text och bild. I vissa fall 
tog de stöd av vad de lärt sig i tidigare aktivitet med datorn eller från filmerna. Excerpten som 
visas är hämtade från 3 av de 4 elevgrupper som filmats. Vissa situationer beskrivs utifrån en 
elevgrupp andra utifrån flera.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 24: Bilden visar det interaktionsmönster som uppstod i arbetet med Memoryspelet.  

Eleverna har använt texten på olika sätt, ibland är det talen som anges som för arbetet framåt. 
Eleverna jämför angivna värden med graderingen på y-axeln. Eleverna kommunicerade genom 
tal, bild och text (excerpt 14). 

650 R: Varför är den fel då? Eleverna tittar på 
korten. Läser texten. 

651 T: Det där är ju inte, va fan stod det på kortet 

Erfarenheter 
av tidigare 
arbete med 
datorn Elev 

Filmer från 
tidigare 
undervisning 

Elev 

Elev 

Elev 
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652 R: Peter betalar … *Elev T jämför 
olika grafer. 

653 T: Peter betalar 150 kronor i fast, *det här är det ju inte någonting 
med 150 eller 50 

963 Ä: Peter betalar hundrafemti kronor  Eleverna tittar på 
korten. *Elev Ö 
väljer ut en graf. 

964 Ö: Den här va skitjobbig 

965 Ä: Det är bara att kolla på nån som  

966 Ö: Här är den ju*, eftersom den börjar på etthundrafemtio 

Excerpt 14 

Ibland är det ord (text) som styr elevernas handlande. På olika sätt enas de om ifall det är en 
ökning eller minskning som sker. När de jämför denna information med graferna försöker de 
översätta förändringen i termer av lutning. I dessa diskussioner har även gester förekommit 
(excerpt 15). 

859 X: Sara betalar 150 kronor i fast månads (läser färdigt 
hela texten) hmm så y är pengar och x är filmer 
(ohörbart) ska inte gå genom origo 

Eleven X tittar på grafen de har 
valt och säger sedan*. 

 
Bild 25: Elev X visar den tänkta 

lutningen med fingret och jämför 

samtidigt med en graf. 

860 X:*Den sjunker. Jag tror den ska va mer uppåt.  

972 Å: Sara betalar (ohörbart) 

 

Elev Ö håller upp en graf. Elev Å 
säger * 

973 Å:* Hur får du den till det här? 

974 Ö: **Kanske ska va den här förresten för y ska öka. Då 
går den antagligen den snett uppåt och det är ingen 
annan som går snett uppåt.  

 

Elev Å läser texten, samtidigt 
väljer elev Ö** ut en graf och 
visar för elev Å.  
 
 
 
 
 
 

Bild 26: Elev Ö (till vänster i bild) 

pekar omväxlande på graf och text. 

Därefter visar de upp de valda 
lapparna för kameran. 
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Bild 27: Eleverna visar de valda 

lapparna för kameran. 

Excerpt 15 

Det fanns två lappar med värdet 15 (text). Detta gjorde att eleverna var tvungna att bestämma 
vilken av dessa lappar som hörde till vilken graf. I nästa elevexempel kan man följa elevernas 
resonemang samt hur de växlar mellan information från de olika lapparna. Eleverna måste både 
identifiera lämplig gradering på x-axeln samt hur grafen ska luta (excerpt 16). 

719 R: Peter betalar 150 kronor. Det finns en lapp om Sara och 
en om Peter och eleverna R och 
S försöker avgöra vilken som är 
rätt.  

 
Elev S tar lappen med grafen 
från R. tittar en stund och 
säger* 

**S vänder sig till R och lägger 
graf + text bredvid varandra 
***S tar grafen och pekar på 
150, tar sedan text lappen och 
läser 
**** S läser och pekar i texten 
när han läser. 
***** R pekar samtidigt på 
grafen, följer den uppåt 

 

720 S: Sara betalar 150 kronor fanns det också 

721 R: Nej 

722 S: Det är Sara 

723 R: Nej det är Peter 

--- Elev S och R läser på lapparna och jämför Sara och Peter. 

727 S: Nej vänta kolla Peter 

728 R: Har du läst vad Peter gör mer?  

729 S: *Jo det är det! …  Jo kolla**. Peter betalar 150 kronor i 
fast avgift. Och den börjar på 150 här.*** Och så kolla  

 

730 S: Det står ju ökar (ohörbart) Är du blind eller?(ohörbart) 
utöver det betalar han en komma fem kronor per minut 
som han ringer. Hitta den graf som (ohörbart)****  

731 R: Det är den här för kolla den stiger hela tiden. 

732 S: Ja den stiger en och femtio hela tiden. 

Excerpt 16 

I en annan situation är det text och bild som kombineras. Eleven kan tolka innebörden av y=x-3 
(text) samt vet vad den ska söka efter i bilden. I denna interaktion används gester för att peka ut 
skärningspunkten (excerpt 17).  

871 X: Y lika med x minus 3. … då ska y va …  
 
*Y håller upp ett kort 
 
 

872 Y: Då är det den här*.  

873 X: Hur vet du det? 

874 Y: Den går ju (ohörbart)  
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875 Y: **(ohörbart) den ska ju skära y-axeln i minus tre 
och det gör den 

 
Elev Y ser ut att peka på y-axeln, 
säger tydligare efter en stund att** 

Excerpt 17 

I en grupp var det tre elever som arbetade. De var inte indelade i lag utan samarbetade för att 
hitta alla paren. De visade ett strukturerat arbetssätt då de samlade alla tre korten med m=0. 
Eleverna samarbetar även med kameran och visar upp vilka kort de har valt. Deras 
utgångspunkt var att de visste att ekvationer utan en m-variabel går genom origo. De använder 
inte m-variabeln i sitt samtal utan de talar om dem utifrån den egenskapen att dessa ekvationer 
ger en rät linje med skärningspunkt i origo (excerpt 18).   

907 Å: Börja med alla i origo 

                                                  

Eleverna letar reda på alla lappar där 
grafen skär i origo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28: *Elev Å visar de valda lapparna. 

 

908 Ä: Alla såna här är origo då 

909 Å: Vänta den här börjar också i femtio 

910 Ä: Här är också en origo 

911 Ö: Här är också en origo 

912 Å: Vi har tre origo här 

913 Ä: Här har vi en (ohörbart) 

914 Å: Kolla vi ser här 

915 Ö: Bra, vi har tre origo 

916 Å: Här har vi tre origo*  

Excerpt 18 

När dessa elever ska identifiera vilken graf som hör till vilken ekvation tolkar de lutningen 
utifrån k-värdet och jämför med de ritade graferna. Först väljer eleverna ut de tre grafer som har 
skärningspunkt i origo, därefter väljer de ut två som de jämför. En elev beskriver sedan 
lutningen utifrån bilden. Den andra eleven bidrar med samma information, men utifrån linjens 
ekvation. De kan sedan enas om vilken som stämmer (excerpt 19). 

930 Ä: Vad är det för skillnad, det är 
inte så jäkla mycket skillnad. 

 

De sitter tysta och tittar på lapparna. En elev lägger 
två grafer bredvid varandra och jämför. 
* elev Ä pekar med fingret i koordinatsystemet, två 
upp och en till höger 
 
 
 
 
 
 

Bild 29: Eleverna jämför två olika grafer. Elev Ä visar* 

genom att peka hur y förhåller sig till x. 

931 Ä: Men är det inte så här, en y går 
det två x på* 

932 Å: Ja, det står ju där, y är lika med 
två x. 

 

933 Ä: Åh här, så, den här lila måste det 
va. 

Excerpt 19 
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I nästa exempel ska eleverna koppla ihop ekvation y = x med rätt graf. En elev kan förklara 
lutningen för de tre graferna där m = 0 samt motivera vilken som är rätt (excerpt 20).  

780 T: Det är, vänta om den går på ett sätt dit så måste 
den gå lika mycket dit* … 

*(pekar) 
**(pekar) 
Eleven tar den andra lappen igen och 
pekar och säger*** 

****(pekar) 
*****(tar nästa lapp)  
******(pekar och tar lapp tre) 
******* (pekar) 

781 T: Det måste va den ju, för den där (ohörbart) det 
går dit**, vänta … 

781 783 T: ***För det går en dit och en upp **** och 
den där *****  så går den en dit så går den bara en 
halv upp ******  och om den går en upp så går den 
två upp*******  

Excerpt 20 

På en lapp var det tre talpar angivna och på det andra kortet motsvarande graf ritad. När en elev 
löste detta par kontrollerade eleven grafen genom att läsa varje talpar parallellt med att 
kontrollera ett motsvarande punkt fanns på grafen. Detta gör att eleven läser varje talpar två 
gånger (excerpt 21). 

801 R: Två och fyra *Samtidigt som eleven läser upp 
talparen så pekar eleven på grafen 
och upprepar talparen. 

802 S: *Noll sex, noll sex, minus ett sju, minus ett, sju 

Excerpt 21 

5.4 Resultat från övrig datainsamling 
När eleverna arbetade med läroboken använde de räknehäfte och penna. Jämfört med 
interaktionen i de tre filmade aktiviteterna var interaktionsmönstret mindre omfattande i dessa 
situationer. Det var ett mer ensidigt arbetssätt vilket markeras med en enkel pil. När eleverna 
inte förstod interagerade de i första hand med läraren. Läraren interagerade i dessa situationer 
med boken och försökte på det viset hjälpa eleven. Den streckade pilen från boken till eleven 
avser att visa att interaktionen var skiljde sig från arbetet i de tre filmade aktiviteterna. Detta 
antagande gör jag genom mina iakttagelser av elevernas arbete med läroboken. Det var inte 
uppenbart att de tog hjälp av vad de lärt sig av filmerna och arbetet med datorn. De fastnade i 
uppgifternas formuleringar och var osäkra på hur de skulle lösa dem. De påtalade t.ex. ingen 
koppling mellan webbsidor med funktionsmaskiner och uppgifter i boken om 
funktionsmaskiner. 

Bild 30: Bilden visar interaktionen då 

eleverna arbetade med läromedlet. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel besvaras studiens båda frågeställningar med stöd av resultatet i kapitel 5. 
Slutsatserna har tillkommit i det tredje steget i IA, interaktionsanalysen, enligt beskrivningen i 
kapitel 4.2.3. Analysverktyg beskrivs i kapitel 4.2.4. 

6.1 Utifrån vilka syften engagerar sig eleverna 
i de matematiska aktiviteternas 
meningserbjudanden? 
I kapitel 5 har redogjorts för i vilka syften eleverna har agerat. Dessa handlingar har skett utifrån 
representationernas meningserbjudanden samt meningserbjudandet att kommunicera (Brown, 
2005a). För få en bild av hur dessa syften förhåller sig till de tre aktiviteterna har jag 
sammanställt kapitel 5.1, 5.2 och 5.3 i tabell 3. Till vänster i tabellen anges övergripande syften 
för elevernas agerande framtagna i föregående kapitel. Därefter anges för varje aktivitet hur 
eleverna agerat samt vad eleverna agerat med, dvs. vilka representationer som varit föremål för 
meningserbjudandet. Filmer och dataaktiviteter som elever sett/deltagit i, i tidigare aktiviteter, 
utgör ibland en del av de representationer eleverna använder och är satta inom parentes.  
Därefter har elevernas syften analyserats med stöd av Browns (2005a) kategorier: real-world 
interface-ability, exploreability, check-ability, display-ability samt discourse promote-ability. 
Slutligen är Browns syften inskrivna med röd text i tabell 2. Med stöd av resultatet av denna 
tabell har första forskningsfrågan besvarats.  

Analysen visar att eleverna engagerat sig samtliga av de kategorierna av syften Brown (2005a) 
definierat. Analysen visar också att dessa kategorier av syften återfinns i samtliga tre 
dokumenterade aktiviteter. Slutsatserna jämförs i vissa fall även med resultatet från den övriga 
datainsamling.   
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Tabell 3: Tabellen visar sammanställningen av resultatet avseende studiens första frågeställning 

 

Check-ability 

Att söka vägar för att kontrollera sina resultat i olika avseenden sker oavsett om eleverna har 
tillgång till IKT eller inte och kan jämföras med Browns (2005a) kategori check-ability. Även 
när eleverna arbetar i läroboken söker eleverna vägar för att kontrollera sig. Skillnaden här är att 

Sammanfattning 

av syften 

Funktionsmaskinen Räta linjen Memory 

Syfte Representation Syfte Representation Syfte Representation 

Kontroll av olika 

slag 

Check-ability 

Facit 

Kontrollera 

inställning 

 

Tittar i 

inställningar 

Ritat rätt 

Rätt 

ekvation 

 

Grafen i 

gränssnittet 

samt på 

bildskärmen 

Glidarna och 

ekvationen 

Uteslutning 

Väljer ut 

Kontrollera 

att paren 

hör ihop 

 

Jämför olika kort 

Likheter  

Skillnader 

Text  

Bild  

Att kunna pröva 

sig fram/utforska 

Expkoreability 

Discourse 

promote-ability 

Komma på 

beräkningen 

 

Maskinens 

möjlighet att 

backa 

k-värdet 

m-värdet 

grafen 

 

Glidarna, grafen 

och ekvationen  

Jämföra 

information 

på korten 

 

Text 

Bild  

Stöd (verktyg) för 

minnet 

Discourse 

promote-ability  

Diskutera 

taluppfattning 

 

Visualisering 

Bilder och text 

Lösa 

uppgifterna 

Webbsidans 

gränssnitt 

Vid 

diskussioner 

Text 

Bild  

Visualisering 

Discourse 

promote-ability  

Display-ability 

Bild av 

beräkningen 

 

Dusch, laser 

Maskinen 

baklänges 

Räta linjens 

ekvation 

och 

motsvarande 

graf 

Webbsidans 

interaktivitet 

  

Bearbeta sin 

förståelse 

Discourse 

promote-ability  

Display-ability  

Titta i facit 

och sedan 

köra 

maskinen 

igen 

Inställningar  

Maskinens 

interaktivitet 

Räta linjens 

ekvation 

och 

motsvarande 

graf 

(Film) 

Webbsidans 

interaktivitet 

Komma 

överens om 

par 

Real-world 

interface-

ability 

Text 

Bild 

(Film) 

(Datoraktivitet)  

Stöd för diskussion 

och förklaringar 

Display-ability  

Discourse 

promote-ability  

 

Illustrera 

händelse, i 

det här fallet 

beräkningen 

Både text och 

interaktivitet 

Bilder, text 

samt 

interaktiviteten 

Grafens 

lutning 

Lösa 

tillsammans 

Hjälpa en 

kompis 

(Film) 

Text, bild och 

interaktivitet 

Identifiera 

lapparnas 

innehåll  

Text 

Bild  

(Film) 

(Datoraktivitet)  

Göra inställningar 

Real-world 

interface-ability  

Räknesätt 

Antal 

beräkningar 

Input 

Webbsidans 

olika funktioner 

Anpassa till 

uppgiften 

Webbsidans 

olika funktioner 
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det i läroboken finns ett färdigt facit som eleverna engagerar sig i, medan eleverna i studiens 
aktiviteter agerat på andra sätt för att kontrollera sig, till exempel genom att använda 
webbsidans interaktivitet eller genom att utifrån text utesluta fel memorykort. I aktiviteten med 
Slope Slider har dock meningserbjudandet om hur räta linjens ekvation kan skrivas använts på 
ett sätt jämförbart med lärobokens facit.    

Exploreability 

Något annat som eleverna gjort i alla tre aktiviteterna är att använda representationerna som 
erbjuds som stöd för kommunikation. Interaktionen har dock varit olika i de olika aktiviteterna. 
När de arbetar med en webbsida finns det meningserbjudanden vilka leder till ett aktivt 
agerande, till exempel att skapa visualisering och göra inställningar med hjälp av klickbara 
ikoner eller glidare. Detta har gett eleverna möjlighet till utforskande aktiviteter, jämför explore-
ability (Brown, 2005a). I aktiviteten med memory har eleverna utgått från meningserbjudanden 
från text och bild och samarbetet bygger i högre grad på muntlig kommunikation. När eleverna 
arbetade i läroboken var det mer sällan att de sökte meningserbjudanden i boken. I regel räckte 
de upp handen och fick hjälp av läraren att förstå frågan och få hjälp att förstå hur informationen 
i boken kunde användas. Eleverna satt bredvid varandra. Vissa tog hjälp av varandra, men som 
regel räckte de upp handen när de fastnade.  

Discourse promote-ability  

Denna kategori innebär att meningserbjudandet stödjer/främjar lärandet i diskursen, i det här 
fallet funktioner (Brown, 2005a). Detta är något eleverna engagerat sig i på olika sätt. I aktivitet 
1 har meningserbjudandet bestått av olika representationer samt möjlighet att visualisera, vilket 
använts i syftet att diskutera taluppfattning. På samma sätt har gränssnittet i aktivitet 2 bidragit 
till elevernas kunskapsutveckling gällande räta linjen. I aktivitet 3 är det genom att använda 
kortens representationer som stöd för kommunikation som elevernas kunskap utvecklas. Detta 
påstående bygger jag på att eleverna genom resonemang valt rätt par. Jag anser också att syftet 
exploreability är gynnsamt för att utveckla discourse promote-ability. Även möjligheten till 
visualisering är bidragande för att utveckla discourse promote-ability. Vad det gäller denna 
förmåga har jag ingen dokumentation från övrig datainsamling att detta skett mellan elever. 
Däremot är detta något som i olika utsträckning sker när läraren försöker hjälpa eleven att lösa 
uppgiften den vill ha hjälp med.    

Display-ability  

Display-ability beskrivs av Brown (2005a) till exempel som möjligheten att använda view-
screen, dvs. projicera ett elevarbete inför klassen. I denna studie har endast elevaktiviteter 
studerats och jag har därför sökt motsvarande situationer mellan elever. I aktivitet 1 och 2 är det 
vanligt att eleverna hänvisar till att titta på skärmen av olika skäl. Det som visas används sedan 
som underlag för t.ex. diskussion eller som facit. I aktivitet 3 är det representationerna på korten 
som visas upp. En väsentlig skillnad mellan aktivitet 1 och 2 jämfört med aktivitet 3 är 
möjligheten att använda webbsidans interaktivitet vid visningen.  

Real-world interface-ability 

Denna kategori enligt Brown (2005 a) handlar om att göra kopplingar mellan den verkliga 
världen och en webbsidas gränssnitt, och har varit den svåraste att analysera. Frågan är vad man 
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lägger in för tolkning av ”den verkliga världen”? Jag motiverar för varje aktivitet hur jag har 
resonerat om den verkliga världen. I aktivitet 1 menar jag att den verkliga världen representeras 
av eleven som ska göra inställningarna. Eleven gör val för att anpassa funktionsmaskinen till 
den elev som ska lösa maskinen. Aktivitet 2 har en koppling mellan verklighet och gränssnitt på 
så sätt att eleverna jämför den uppgiften de ska lösa (verkligheten) med webbsidans gränssnitt. I 
aktivitet 3 diskuterar eleverna lutning utifrån en ”verklig” händelse beskriven på ett av korten 
(att en händelse indikerar stigande eller fallande lutning). Detta resonemang kopplas sedan till 
hur lutning diskuterats på filmen (IKT) de sett tidigare.     
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6.2 Hur bidrar de semiotiska resurserna i 
elevernas meningsutbyten när de arbetar med 
de matematiska aktiviteterna?   
För att få en bild av vilka semiotiska resurser som bidrar till elevernas meningsskapande har 
exempel ur kapitel 5 valts ut. Kapitel 5 utgör ett representativt urval ur hela studien. Dessa 
exempel har analyserats utifrån hur de olika semiotiska resurserna interagerar och/eller bidrar 
till varandra i elevernas meningsutbyten Jewitt(2006). Sammanställningen visas för en aktivitet 
i taget. Semiotiska resurser har kategoriserats enligt analysverktyget i kapitel 4.2.4. Bild, text 
och artefakt har placerats i kategorin övriga. 

Funktionsmaskinen 

Tal Gest Övriga Meningsutbyte 

47 A: Vad fixar man med 

det här? 

Pekar Bild (ikon) A frågar. Benämner ikonen med det här samt pekar för 

att visa vilken ikon som avses. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. Talet 

blir begripligt genom gest och bild. Gest och bild 

interagerar och bidrar till att göra talet begripligt.  

48 B: Du trycker två 

gånger … så blir det två 

spalter, trycker du så så 

blir det bara en. 

Klickar med 

musen 

Bilden av en 

respektive två 

spalter 

B svarar. B beskriver handling med ord, använder 

musen samtidigt. Samtidigt tittar de på skärmen. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. Talet 

beskriver, gesten utförs parallellt med talet. Bildens 

förändring betraktas. Tal, gest och interaktivitet 

interagerar.  

129 E: Ja så blev det 45. Pekar  Dusch 2 

45 

E säger 45. 45 syns även på skärmen som text. Eleven 

pekar samtidigt på dusch 2. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. Talet 

förstärks av duschen. Duschen + ordet blev, indikerar 

att en beräkning skett. 45 i text visar det slutliga svaret. 

Tal, gest och bild interagerar för att visa att det är en 

beräkning. Tal och text interagerar om att svaret är 45.   

158 E: Det var 14. Vad 

vart det sen? 

159 F: 56 

160 E: Sen kan du räkna. 

Ta 56 och neråt. 

161 F: 14 gånger 4? 

 Text på skärmen Eleverna diskuterar taluppfattning. De använder texten 

som underlag. Meningsutbytet sker i övrigt med tal.   

Tabell 4: Tabellen visar sammanställningen av resultatet avseende semiotiska resurser i aktivitet 1 

 

Resultaten visar att eleverna i denna aktivitet använt sig av tal, gester (klicka med musen = 
handling, pekar = handling för att visa position), bilder och text på skärmen. I de tre första 
exemplen ser man hur de olika semiotiska resurserna bidrar till att skapa mening. Även sidans 
interaktivitet är en del av meningsutbytet. Eleverna skriver inte upp beräkningarna utan 
använder webbsidans interaktivitet samt huvudräkning. Det sista exemplet bygger enbart på text 
och tal.  
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Räta linjen 

Tal Gest Övriga Meningsutbyte 

314 K: Och så k-värdet är 

ju två. Det är ju sådana 

saker som han visade på, 

k på filmen. En höger och 

två uppåt. 

 (bild av hur k-

värdet 

markerads i 

filmen) 

K använder tal för att återge metoden från filmen. 

Bild eller tal från filmen interagerar med elevens 

tal. 

580 Q: Ok. ”shrink, 

shrink, shrink” 

 

Ritar på pappret (film) Talet bidrar till strukturen genom att något 

repetitivt utförs. På pappret ritas parallellt punkter 

och ”trappsteg” i koordinatsystemet. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Eleven ritar på pappret. Talet är inte avgörande 

för eleven. 

375 O: Titta det är ju rätt. Håller upp pappret 

framför skärmen 

Grafen på 

pappret 

Grafen på 

skärmen 

Elev O säger att det är rätt. Att det är rätt framgår 

av hur graferna på skärm respektive papper 

sammanfaller. Något som betraktas men inte 

uttrycks med tal. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Bild och tal interagerar. Bild på bild visar att det 

är rätt vilket förstärks genom tal. 

249 K: Den är ju två, tre, 

fyra, minus fyra 

Skjuter på glidaren 

för k-värdet 

Ekvationen på 

skärmen 

Glidare 

K räknar och skjuter samtidigt på glidaren. 

Stannar när det står rätt ekvationsuttryck. 

Exemplet visar hur tal, gest och bild deltar i 

meningsutbytet. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Tal, gest och bild interagerar.  

258 L: Nu blir det fel, hur 

får man upp den, här hur 

får man upp y-axeln så. Ja 

det blir minus före. 

259 L: Ja nu är det 

negativ lutning. 

Skjuter först på 

glidaren för m-

värdet. Byter sedan 

till glidaren för k-

värdet. 

Glidare 

Ekvationen på 

skärmen 

Grafen på 

skärmen 

L försöker få rätt lutning. Med tal bekräftas att 

det blir fel. På skärmen ser man att det är m-

värdet som förändras och grafen 

parallellförflyttas. L byter glidare och ser att k-

värdet i ekvationen blir negativt. L konstaterar att 

grafen lutar åt rätt håll. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Tal, gest och bild interagerar. 

Tabell 5: Tabellen visar sammanställningen av resultatet avseende semiotiska resurser i aktivitet 2 

 
Resultaten visar att eleverna i denna aktivitet använt sig av tal, gester (peka, hålla upp papper = 
handlingar samt skjuta på glidare = användning av artefakt), bilder och text på skärmen samt 
artefakter (papper och penna). Det första exemplet visar hur en elev med tal beskriver k-värdet. 
Eleven tar stöd av en förklaring från filmen de sett tidigare samma lektion. Exempel två visar 
hur en elev använder samma förklaring för lutningen när grafen ska ritas.  
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Memory 

Tal Gest Övriga Meningsutbyte 

974 Ö: Kanske ska va den 

här förresten för y ska 

öka. Då går den 

antagligen den snett uppåt 

och det är ingen annan 

som går snett uppåt. 

Pekar 

 

Visar två 

lappar  

Text  

Bild av en graf 

Ö jämför text och graf. Lapparna ligger på bordet. 

Texten gör att eleven förstår att grafen ska ha positiv 

lutning vilket uttrycks med att den ska öka. Tittar på 

grafen samtidigt på den valda grafen. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Tal, gest, text och bild 

729 S. Jo det är det! För 

kolla. Peter betalar 150 

kronor i fast avgift. Och 

den börjar på 150 här. 

Och så kolla. 

Pekar Båda lapparna S tittar först på grafen och säger att det är den. Jämför 

sedan lapparna med varandra. Pekar på grafen för att 

visa att ven börjar på 150 vilket återfinns i texten. 

Därefter läser S på textlappen. Fortsätter sedan att 

prata.  

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Tal, gest, text och bild 

931 Ä: Men är det inte så 

här, en y går det två x på.  

932 Å: Ja, det står ju där, 

y är lika med två x. 

Pekar 

 

 

Pekar 

Båda lapparna 

Koordinatsystemet 

Ekvationen 

 

Elev Ä använder koordinatsystemet. Ä pekar två upp 

en åt höger parallellt med talet. Elev Å deltar. Båda 

tittar på lapparna. Elev Å pekar på ekvationen y=2x 

på den andra lappen och håller samtidigt med genom 

att tala. 

Olika semiotiska resurser bidrar i meningsutbytet. 

Tal, gest, text och bild 

860 X: den sjunker. Jag 

tror den ska va mer uppåt. 

Visar 

lutning med 

fingret 

Bild av en graf Elev X har bilden  av grafen framför sig och markerar 

med fingret hur lutningen borde vara. Kompletterar 

meningsutbytet med ord. 

Olika semiotiska resurser interagerar i 

meningsutbytet. 

Tabell 6: Tabellen visar sammanställningen av resultatet avseende semiotiska resurser i aktivitet 3 

 
Resultaten visar att eleverna i denna aktivitet använt sig av tal, gester (pekar = handling, lutning 
med fingret = koppling till mate matematiskt begrepp), bilder och text på lapparna, artefakter 
(lapparna). Eleverna använder text från två eller fler lappar när de försöker hitta par som hör 
ihop. Ord som öka kopplas till hur lutningen ser ut vilket gör att vissa grafer föreslås. 
Graderingen på koordinatsystemet kopplas till text. Koordinatsystemets rutor kopplas till 
strukturen från filmen. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat och metod i förhållande till tidigare forskning, därefter 
diskuteras förslag på vidare forskning inom området. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
studiens bidrag .    

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Syften för elevernas agerande  

I den här studien har syftet varit att studera hur IKT inverkar på elevers agerande i några 
aktiviteter. Som framgår av genomgången i tidigare forskning är många studier kopplade till 
CAS eller dynamiska programvaror (jfr t.ex. Engström, 2006; Pierce & Stacey, 2008; Falcade, 
Labordie & Mariotti, 2007). I den här studien har erfarenheter om lärande samlats in genom 
några länkar för lärande som finns på www. Som framgår av kapitel 4 är länkarna producerade 
via personer eller organisationer med bakgrund inom utbildningssektorn. Detta gör att länkarna 
kan anses vara anpassade för undervisning. Resultaten visar att länkarna varit användbara, men 
de visar också att det kan uppstå situationer som man inte hade tänkt på innan eftersom eleverna 
inte alltid agerar som läraren eller designern av webbsidan tänkt sig (jfr Engström 2008).  

Genom datainsamling och observationer kan jag konstatera att eleverna var både motiverade 
och involverade när de arbetade med länkarna, vilket stämmer överens med vad tidigare 
forskning visar. Eleverna efterfrågade ibland att få arbeta i boken, men när de väl var 
engagerade i en länk på datorn upphörde dessa frågor.   

De resultat jag fått visar att eleverna i samtliga aktiviteter har ett beteende som innebär att de 
vill kunna kontrollera sina svar. Jag tolkar det så att det är ett rimligt resultat med tanke på hur 
undervisning i matematik traditionellt går till. Den stora skillnaden är att de i vissa fall kan 
kontrollera sina svar på ett utforskande sätt vilket sannolikt leder till lärande (jfr t.ex. Brown, 
2005a; Shoaf-Grubbs, 1995). Att skriva av något, i det här fallet linjens ekvation, leder inte till 
lärande (jfr Garrett, 2010). Detta är en kunskap som är viktig för läraren men också hur en 
webbsida är designad (jfr Jewitt, 2006). Jag tolkar detta så att eleverna söker efter likheter med 
läroboken och när de hittar dessa använder de dessa meningserbjudanden i övriga fall utforskas 
interaktiviteten i jakt på förståelse (jfr t.ex. Brown, 2004; Calder, 2011). 

Designen av lärandemiljön är viktig. Bara genom att testa två webbsidor framkommer det att 
designen inverkar på elevernas agerande i förhållande till webbsidan (jfr t.ex. Hammond, 2010; 
Hoyles & Lagrange, 2010). Eleverna förstår snabbt vilken interaktivitet en webbsida kan ge och 
de använder denna för att arbeta med den uppgift de har fått, ett resultat i överensstämmelse 
med Jewitt (2005). Genom att studera vilka meningserbjudanden eleverna använt framkommer 
det att det kan uppstå problem. Möjligheten att backa ett tal i funktionsmaskinen 
uppmärksammade problemet med avrundning till en decimal och texten use decimals gav inte 
eleverna den möjlighet de hade förväntat sig. Detta var svårt att förutse (jfr Hoyles & Lagrange, 
2010), men insikten gör att man som lärare kan bli mer uppmärksam på vad en webbsida har att 
erbjuda. Med kunskap om denna typ av meningserbjudande ges läraren insikt i vilken 
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information som är lämplig att i undervisningen förmedla till eleverna (jfr Arzarello & Robutti, 
2010; Jewitt, 2005).  

I aktiviteten med funktionsmaskinen var inte tanken att det skulle bli ren beräkningsträning. 
Aktiviteten hade föregåtts av två andra webbsidor med funktionsmaskiner samt arbete om 
funktionsmaskiner i läroboken. Med denna förförståelse samt den genomgång vi hade innan 
arbetet var tanken att de skulle komma fram till funktionsuttryck. Men eftersom länken inte 
hade något meningserbjudande om att skriva in ett funktionsuttryck så hamnade inte elevernas 
fokus på detta. Det kunde avhjälpts om eleverna för varje inställning skrivit upp maskinens 
funktion på ett papper. Enligt Bakar och Tall (1992) kan en prototyp för tänkande, t.ex. 
funktionsmaskinen, ger eleven möjlighet att själv vara i processen. Men då bör webbsidan vara 
tydlig med detta, eller enligt tidigare resonemang, läraren vara insatt i hur webbsidan är 
designad. I det här fallet förde inte funktionsmaskinen med sig förståelse för andra 
funktionsresonemang. Detta visar att det är viktigt hur uppgiftens kontext är utformad när 
begreppsförståelse studeras (jfr Pettersson, 2008).  

Aktiviteten med Slope Slider var kompletterad med separata uppgifter vilket visade sig vara en 
bra arbetsmodell. Genom webbsidan fick eleverna möjlighet att interagera med datorn och stöd 
för att visualisera (jfr t.ex. Brown, 2004; Calder, 2011; Falcade, Labordie & Mariotti, 2007). 
Det var framförallt i övningen då de skulle skriva räta linjens ekvation som de utforskade hur de 
olika representationerna av en funktion samvarierar (jfr t.ex. Moreno-Armella, Hegedus & 
Kaput, 2008; Pierce & Stacey, 2008). Genom att utgå från den ritade linjen blev de 
uppmärksamma på vilken glidare som gjorde vad. När detta var klart skrev de av den ekvation 
som sidan visade, med dubbla tecken och 0,0. Vilket återigen visar på vikten av att man som 
lärare har förkunskap om sidan. Man kan också tolka det så att designen av webbsidan inte är 
lämplig (jfr Norman, 2004). När de skulle rita linjen själva var det vanligt att de ställde in 
ekvationen och sedan ritade av linjen. När de skulle rita grafen y=1,5x kunde de inte lösa detta 
med datorn vilket medförde att de var tvungna förstå k=1,5 på något annat sätt än att använda 
webbsidans inställning.  

Eleverna anpassar sig snabbt till miljön och utnyttjar de meningserbjudanden de hittar (jfr 
Linderoth, 2009). Exemplet med k=1,5 visar att vissa elever förstår att de behöver ställa in för 
decimaler, och de väljer den mest logiska väg de kan hitta vilken var use decimals. Detta 
exempel visar att eleverna söker ett meningserbjudande och de använder vanliga konventioner 
(jfr Norman, 2004) när de försöker utföra handlingen. I det här fallet hade en annan design 
kunnat hjälpa fler elever till att göra inställningen Jag tolkar detta så att designen inte var 
lämplig då handlingen inte ledde till den mening eleverna var ute efter.  

Enligt Kennewell, Tanner, Jones och Beauchamp (2007) kan eleven genom interaktiviteten med 
IKT utveckla autonomi i sitt lärande. Detta är något som även visar sig i denna studie. Jag anser 
att eleverna har varit mer utforskande i arbetet med IKT än med läroböckerna. 

7.1.2 Semiotiska resurser   

Också vad det gäller semiotiska resurser visar resultaten att representationerna är av stor vikt för 
kommunikationen. Genom att studera vilka semiotiska resurser som skapar mening i olika 
aktiviteter är det tydligt att det uppstår en dialog mellan eleverna och de representationer som 
ingår i aktiviteten (jfr Jewitt 2005; Jewitt 2006). Både bildskärmen, memoryspelets lappar och 
uppgifterna på pappret blir en del av kommunikationen och de ingående representationerna 
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interagerar med varandra i elevernas kommunikation.   Resultaten visar en viss skillnad gällande 
hur eleverna kommunicerar i de olika aktiviteterna (jfr Jewitt 2005).  

När en webbsida är involverad används tal i stor utsträckning för att beskriva agerandet på 
webbsidan och övrigt meningsutbyte sker via interaktivitet med webbsidan och gester. Eleverna 
kommer via webbsidan i kontakt med nya symboler och genom webbsidans interaktivitet 
kommuniceras symbolernas funktion (jfr Arzarello & Robutti, 2010). Eleverna kan skapa ett 
meningsutbyte i stort sett utan tal genom att använda övriga tillgängliga semiotiska resurser t.ex. 
genom att peka (jfr Pierce & Stacey, 2008). Studiens resultat visar att eleverna utan någon större 
förförståelse kan kommunicera kring räta linjens lutning med stöd av en webbsida av detta slag 
(jfr Moreno-Armella, Hegedus & Kaput, 2008). De semiotiska resurser eleverna använder i sina 
meningsutbyten är som tidigare nämnts svårtolkade om endast talet transkriberats. Eleverna har 
ej alltid ord för innehållet (jfr Kjørup, 2004), eller använder ibland fel ord, men ändå sker ett 
meningsutbyte genom att olika semiotiska representationer interagerar (jfr Jewitt, 2006). Att 
eleverna väljer ”fel” väg när de försöker ändra talområdet för k-värdet är ett exempel på hur 
eleverna tolkar en ikon med en i deras ögon given lagrad information (jfr Kjørup, 2004).  

I memoryspelet finns inte den interaktiva visualiserande möjligheten vilket medför att eleverna i 
högre utsträckning använder tal i meningsutbytena. Eleverna tar först ställning till vilka lappar 
de tror hör ihop, och därefter sker meningsutbytet främst med tal men med visst stöd av gester. I 
arbetet med webbsidorna användes gester framförallt för att peka av olika skäl. I arbetet med 
memoryspelet förekom fler gester med matematisk innebörd, framförallt för att beskriva 
lutning. I denna aktivitet blir den ”normala” läsordningen uppenbar då eleverna läser upp 
innehållet på lapparna (Jewitt, 2005). Resultatet visar att eleverna med stöd av tidigare 
aktiviteter byggt upp mentala bilder av funktionsbegreppet vilka de använder i sina resonemang 
(jfr t.ex. Garrett, 2010; Ruthven & Hennessy, 2002). Genom att kombinera representationer från 
olika aktiviteter visar eleverna att de har påbörjat byggnationen av funktionens 
begreppsinnebörd (jfr Hansson, 2006; Yerushalmy, 2007). Shoaf-Grubbs (1995) och Smart 
(1995) diskuterar hur användning av CAS ger eleven möjlighet att reflektera vilket leder till att 
egen kunskap konstrueras. Jag håller med om det, men för att utveckla begreppsförståelsen 
behöver också språket utvecklas vilket gör att aktiviteter med CAS, eller liknande, måste 
kompletteras med andra aktiviteter. 

Det har inte förekommit så många gester av matematisk karaktär i empirin. De gester som 
transkriberats har varit av olika karaktär, dels med kopping till hur en artefakt används, glidarna 
(jfr  Maschietto & Bussi, 2009), samt koppling till matematiska begrepp, lutning, och handling 
såsom att peka (jfr Francaviglia & Servidio, 2010). 

Resultaten visar att det är viktigt att aktiviteterna i undervisningen varieras så att eleverna ges 
möjlighet att formulera sig verbalt eller i skrift (jfr t.ex. Hoyles & Lagrange, 2010; Jewitt, 2005; 
Jewitt, 2006). Meningsutbyten sker med hjälp av bilder, ord, tal, gester och interaktivitet och 
successivt omskapas befintliga representationer (jfr Jewitt, Kress, Ogborn & Tsatsarelis, 2001).   
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7.2 Metoddiskussion  

7.2.1 Genomförande 

Huvudsakligen har jag använt videokamera till studiens datainsamling. Att jag valde 
videokamera var för att kunna fånga mer än endast elevernas tal, att jag skulle kunna få tillgång 
även till foton genom filmen samt att filmen kan ses flera gånger. Videodokumentationen har 
sedan analyserats med interaktionsanalys, IA. Ett skäl för att denna metod valdes är att metoden 
är lämplig för att studera mänsklig aktivitet utförd med IKT (jfr Jordan & Henderson, 1995), 
samt att en multimodal studie förutsätter att olika semiotiska resurser dokumenteras, till 
exempel gester samt elevernas interaktion med gränssnittet (jfr Beatty & Geiger, 2010, Jewitt, 
2006).  

Metoden har hjälpt mig att besvara mina frågeställningar, inte minst genom att 
frågeställningarna hela tiden varit en del av transkriptionsarbetet. Kategorierna för att analysera 
syften var tillämpbara (jfr Brown, 2005,a), det var kategorin real-world interface-ability som var 
svårast att använda, men med motivation anser jag att den ändå kunde tillämpas. Kopplat till 
uppgifter av modelleringskaraktär kan den vara användbar. Jag fann inte behov av några 
ytterligare kategorier i den här studien. Vad det gäller kategorier för semiotiska resurser 
gavBjörklund Boistrup (2010) kategorier en bra utgångspunkt. Jag valde dock att omarbeta 
kategorierna för att anpassa dem till denna studie. Som framgår av slutsatserna 7.1.2 har gester 
av olika slag använts av eleverna. Detta styrker behovet av att använda underkategorier i 
kategorin gester. 

Genom att studera transkriptionen endast utifrån CA (se 4.2.4) blev det uppenbart för mig vilka 
kvaliteter IA för med sig. Som framgick av transkriberingsexemplet i excerpt 1 blev 
kommunikationen obegriplig utan det bidrag som IA gav, eftersom eleverna endast säger x och 
y, medan de egentligen arbetar med k- respektive m-värdet. Tack vare helheten går det att tolka 
elevernas meningsutbyte. Att transkribera videofilm har varit tidskrävande. Men genom att 
endast de i studien ingående aktiviteterna har dokumenterats har mängden film ändå varit 
begränsad. Hade hela lektioner filmats skulle en första genomsyn behövts för att välja ut 
lämpliga avsnitt för transkribering. Som framgår av hur jag använt kameran, bild 9, har jag 
begränsat vilka semiotiska resurser som varit möjliga att studera. Med tanke på att gester och 
ickeverbal kommunikation ger ett så stort bidrag till resultatet kan man tänka sig att även 
ansiktsuttryck skulle ge en mer fullständig bild av meningsutbytet. Detta resonemang talar för 
att det vore lämpligt att placera ytterligare en kamera som visar elevernas ansikten. Detta skulle 
också underlättat transkriptionen i de fall jag har haft svårt att avgöra vem som talar. Denna 
kameraplacering skulle även bidra till att fler gester skulle bli observerbara.  

I efterhand inser jag att även andra semiotiska resurser än det talade ordet borde ha numrerats. 
Dettas skulle medfört en tydligare bild av i vilken ordning de olika semiotiska resurserna 
användes och skulle ge en tydligare bild av hur meningsutbytena gick till. Att endast det talade 
ordet numrerats beror inte på att tal har högre prioritet. Om jag analyserar video igen kommer 
alla semiotiska resurser numreras för att visa att de har lika prioritet.   

I aktiviteten med räta linjen kompletterades webbsidan med en skriftlig övning som jag samlade 
in från alla elever. Denna kombination av dokumentation uppmärksammade mig ytterligare på 
hur eleverna uppfattat meningserbjudandet om att skriva räta linjens ekvation.  
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Att jag har deltagit under 6 lektioner och att dessa upprepats 4 gånger gör att jag fått tillgång till 
många erfarenheter. Dokumentationen av dessa erfarenheter är av loggbokskaraktär. Jag hade 
från början inte tänkt att detta skulle komma till användning i studiens resultat. Men när jag 
började analysera mina resultat från videofilmerna fann jag ett värde i att kunna jämföra dessa 
resultat med elevernas arbete i läroboken. Denna jämförelse är väldigt översiktlig men intressant 
eftersom jag upplever skillnader i hur eleverna agerat i de videodokumenterade aktiviteterna 
respektive i läroboksarbetet.        

Det fanns ursprungligen en tanke att kunna säga något om elevernas resultat. För detta ändamål 
hade jag förberett frågor till provet som eleverna skulle ha i slutet av undervisningen om 
funktioner. Av olika skäl genomfördes inte denna del av studien. Tekniska problem gjorde att 
läraren inte kunde öppna vissa av de bilder jag skickade. Tidsskäl gjorde att vi inte hann följa 
upp detta innan det var dags för provet. Ytterligare tidsskäl gjorde att proven lämnades tillbaka 
till eleverna utan att jag hann få titta på dem. I detta läge bedömde jag det som omöjligt att 
samla in proven igen. Läraren erbjöd att vi skulle träffas och diskutera resultaten, men även 
detta föll på grund av tidsbrist. I avsnittet vidare forskning beskriver jag ytterligare om hur 
bedömning skulle kunna studeras utifrån en studie av detta slag.     

7.2.2 Teoretiskt ramverk 

Som framgår av forskningsöversikten och teoriavsnittet utgår många studier inom HCI från 
teorier med fokus på interaktivitet och kommunikation. Detta hade jag som utgångspunkt när 
jag valde teori för studien. I efterhand anser jag att de begrepp teorierna erbjudit har bidragit till 
att kunna besvara studiens frågställningar. 

Vad det gäller semiotiska resurser gav innebörden av detta begrepp en stor frihet. Oavsett vad 
jag hittade för uttrycksform så innefattades det i begreppet. I efterhand inser jag att jag kunde 
använt mig av begreppet modes eftersom de semiotiska resurser jag studerat också går att 
definiera som modes. Fördelen med modes är att det har en tydlig koppling till begreppet 
multimodalitet. Att studera olika semiotiska resurser gav för mig en ökad förståelse för hur 
meningsutbyten går till. Skulle jag göra en liknande studie igen skulle jag placera en kamera 
framifrån också för att kunna transkribera blickar och ansiktsuttryck, samt även överväga att 
transkribera tonfall (jfr Björklund Boistrup, 2010). Genom att studera hur gester kan 
kategoriseras har jag fått större insikt om hur gester interagerar med andra semiotiska resurser i 
meningsutbyten. Insikten underlättade också i mitt val av vilka gester som skulle analyseras.  

Att använda konventioner som begrepp för elevernas aktivitet har varit lämpligt. Eleverna 
klickar på ikoner och drar i glidarna automatiskt när de sätter sig vid datorn. Exakt hur denna 
handling är förknippad med deras avsikter framgår inte. Till viss del prövar de sig fram och 
efterhand när de blir bekanta med designen agerar de mer per automatik utifrån vissa syften. 
Exemplet att elever klickar på use decimals för att kunna skriva 1,5 är svårt att tolka enligt 
Gibsons (1979) definition. Eleverna vet vad de vill göra och de handlar utifrån detta, man skulle 
kunna säga att de handlar med direkt perception i en viss avsikt men får fel respons. Exemplet 
visar att de även krävs annan kunskap för att uppfatta rätt meningserbjudande. Vad det gäller 
meningserbjudandenas synlighet håller jag fast vid att dessa inte alltid är synliga. Samtidigt 
anser jag att webbsidor bör designas på ett sådant sätt att meningserbjudandena blir 
lättillgängliga och tydliga vilket kan kopplas till at de bör vara synliga och följa konventioner 

( jfr Norman, 2004). 
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Inom socialsemiotiskt perspektiv används också begreppet affordance men även begreppet 
semiotisk potential. Den semiotiska potentialen beskriver vilken mening som kan skapas utifrån 
en viss aktivitet eller artefakt med tillhörande semiotiska resurser (van Leeuwen, 2005). 
Innebörden av begreppet semiotisk potential är snarlik innebörden av begreppet affordance (van 
Leeuwen, 2005). Det som skiljer är att semiotisk potential fokuserar på mening som är socialt 
etablerad medan affordance även omfattar mening som ännu inte är socialt etablerad. Detta 
innebär att ingen kan hävda att man känner till alla meningserbjudanden som kan rymmas i ett 
ord eller ett objekt (van Leeuwen, 2005). Jag upplever att begreppet affordance genom sin 
definition är mer lämpligt eftersom forskning om IKT och undervisning är ett område under 
utveckling (jfr t.ex. Linderoth, 2009; Moreno-Armella, Hegedus & Kaput, 2008). Med tiden 
kanske det blir uppenbart vilken semiotisk potential en artefakt för med sig, semiotiska 
potentialer som i dagsläget kan uppmärksammas genom att studera meningserbjudanden. Jag 
anser därför att det var lämpligt att koordinera de båda teorierna. Genom att jag valde att 
använda affordance som en egen teori har jag satt mig in i begreppet och kunnat göra egna val 
för hur jag har använt begreppet. Val som i slutändan visat sig stämma överens med hur 
begreppet används inom socialsemiotiken (jfr t.ex. van Leeuwen, 2005; Kress & van Leeuwen, 
2001). 

Van Leeuwen (2005) lyfter fram att socialsemiotik inte är en ren teori, utan behöver kopplas till 
den teori och praktik som råder inom det undersökta fältet. Mitt resultat speglas av de 
situationer jag har studerat. Min analys beskriver vilka semiotiska resurser som används i 
meningsutbytena kopplat till den matematik som diskuteras, dvs. mina tolkningar av 
kommunikationen. En rent lingvistisk analys skulle ge ett annorlunda resultat. Affordance går 
att använda som en fristående teori. Handlingar som utförs är i regel lätta att observera. 
Problematiken är som tidigare beskrivits hur de observerade handlingarna ska kategoriseras. 
Efter att ha prövat teorin i denna studie anser jag att Normans (2004) och Hammonds (2009) 
tolkningar av affordance är användbara. Normans resonemang om design är tillämpbart när man 
studerar webbsidor. Jag tycker att det är viktigt att en sida är designad utifrån konventioner och 
med tydliga budskap om användbarheten. Ett exempel som visar på motsatsen är en webbsida 
där man tror att det räcker att trycka på enter, men så visar det sig att man måste klicka med 
musen för att få önskad effekt. Om man ofta använder en sida som har den konstruktionen blir 
man irriterad varje gång man klickar fel, och handlingen beror inte på att man inte vet vad man 
är ute efter, utan det beror på en illa vald design. Browns (2005a) val att koppla begreppet 
affordance till kommunicerbarhet och till representationer var användbart både för att studera 
elevernas engagemang, men gjorde också att transkriptionen utifrån elevernas syften också 
kunde användas för att analysera semiotiska resurser. 

7.3 Vidare forskning  
Ett område som är intressant att studera vidare är bedömning av undervisning som utförts med 
stöd av IKT. Under arbetet med att sammanställa resultaten för denna studie har jag flera gånger 
funderat över vad eleverna har lärt sig. Jag kan i övningen med memoryspelet läsa av vilka 
förmågor eleverna har visat, vilket gör att en sådan typ av övning kan anses lämplig för att 
utvärdera lärande. Tanken väcker många frågor! Hur kan man utvärdera lärandet? Ska man ha 
skriftliga prov? Hur ska i så fall frågor formuleras? Hur kan IKT utgöra en del av ett prov? 
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Eftersom arbete med IKT innebär att elever kommer i kontakt med andra representationer än i 
tryckt text kanske traditionella prov behöver anpassa till den undervisning som skett.     

Något annat som jag uppmärksammat genom studien är hur aktivitetens representationer 
påverkar elevernas kommunikation. I interaktiva situationer blir kommunikationen annorlunda 
än i enskilt arbete med boken. Jag har inte studerat detta i denna studie, jag har endast mina 
egna iakttagelser från de lektioner jag varit med på. Om jag gjorde en liknande studie skulle jag 
på något sätt dokumentera vad eleven behöver hjälp med vid arbetet i läroboken, samt vilka 
semiotiska resurser som används i kommunikationen mellan lärare och elev. Detta skulle ge ett 
underlag där kommunikationen skulle kunna jämföras i situationer med och utan IKT.      

Ett ytterligare intresse som väckts under arbetet med denna studie är gesternas roll i 
kommunikationen. Om jag utgår från mig själv så är inte de gester jag använder när jag 
undervisar alltid medvetna. Jag tror att en lärare med medvetna gester kan förmedla 
matematikinnehåll på ett mer genomtänkt tänkt sätt eftersom en gest kan utgöra en del av 
meningsinnehållet. Ur denna aspekt vore det intressant att studera hur lärare använder gester i 
sin undervisning, och om möjligt även studera hur eleverna använder gester som en del av sina 
meningsutbyten. Denna studie kan utökas till att omfatta även andra semiotiska resurser än 
gester. 

7.4 Studiens bidrag  
I inledningen skrev jag att IKT i undervisningen kan ses som en evolution av undervisningen. 
Denna studie har tydligt visat ytterligare belägg att så är fallet. Resultatet visar att olika 
förmågor tränas i olika situationer och att eleverna använder de tillgängliga representationerna i 
sin kommunikation. Ett exempel är hur interaktion med Slope Slider gav eleverna en mental bild 
av hur räta linjen samvarierar med k-värdet och m-värdet. Men det gav inte eleverna all kunskap 
om hur man ritar en rät linje. Något som visade sig både när eleverna ritade räta linjer i aktivitet 
2 men också i aktivitet 3. Till förmån för att använda IKT hade inte eleverna arbetat med att rita 
linjer i koordinatsystem, de hade därmed fått lite eller rent av ingen träning att plotta in talpar. 
Detta gjorde att ett av de svåraste paren att förstå var just det där tre talpar skulle kopplas till rätt 
graf. 

Att arbeta med webbsidor har inneburit en annan slags kommunikation mellan eleverna än i 
aktiviteten utan IKT. Min bedömning är att eleverna behöver både läsa och skriva för att 
utveckla sin begreppsförståelse. Jag anser också att begreppsförmågan är lättare att utveckla 
efter att man fått chansen att utforska begreppet med stöd av IKT. Detta antagande bygger jag 
på att eleverna med liten förförståelse i hög grad har förstått hur k- respektive m-värde påverkar 
räta linjens utseende. När eleverna har kommit en bit på väg uppstår ett behov av att också 
kunna uttrycka sin kunskap.   

IKT i sig är inte någon revolutionerande lösning för bra undervisning. Oavsett hur 
undervisningen går till är det läraren som är den kritiska faktorn (jfr t.ex. Drijvers, Doorman, 
Boon, Reed & Gravemeijer, 2010; Hallerström & Tallvid, 2009; Lantz-Andersson, 2009). För 
att skapa bra undervisning behöver läraren skaffa sig kunskap om vilket bidrag IKT kan ge till 
lärandet. Ska man använda en ny webbsida behöver man som lärare studera hur den är 
uppbyggd. Läraren behöver också skaffa sig kunskap om hur hennes eget bruk av semiotiska 
resurser i kommunikationen med eleverna inverkar på elevernas lärande. Detta blev uppenbart 
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när jag såg vilket genomslag filmen om räta linjens lutning hade fått. Att integrera IKT i 
undervisningen medför att läraren får en ny roll. Istället för att förklara enskilda uppgifter i 
läroboken kan läraren engagera sig i elevernas lärande. Med mer kunskap om vilka förmåner 
IKT har på undervisningen blir det också tydligare hur läromedel och IKT kan samverka på ett 
gynnsamt sätt. Som stöd för läraren kan följande sammanfattning göras:  

- att en webbsida kan innehålla tveksamheter vilket påverkar användande och lärande 

- att själv arbeta igenom webbsidor så att tydliga instruktioner om användning kan ges 

- att en webbsida inte alltid leder till det lärande man själv har tänkt 

- att elever beroende på både kunskap i ämnet och datorvana är olika framgångsrika 

- att uppmärksammas på hur olika semiotiska resurser används i kommunikationen 

- att eleverna använder de representationer som ingår i aktiviteten som stöd för 
kommunikationen 

- att film kan vara framgångsrikt vad gäller att förmedla en struktur/process  

- att elever interagerar på olika sätt beroende på hur en aktivitet är planerad utifrån en 
tryckt sida eller en webbsida 
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